
Protokoll styrelsemöte  
 

SSRK Västra avdelningen 

 

Datum:  19 juni 2017 

Tid:   18:30 

Plats:   Brukshundklubben, Kallebäck, Göteborg  

 

§ 180-189 

 
Närvarande:  Peter Landén     PL 

   Eddie Nilsson    EN 

   Ida Nilsson     IN 

   Therese Carlsson     TC 

   Eva Bergstedt   EB 

   Charlotte Wotz Ader CWA 

 

Förhinder:  Berth Nilsson     

   Bert Andersson 

   Margareta Stigson 

 

 

§ 180  Mötets öppnande 

     Ordföranden EN hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. 

 

§ 181     Val av sekreterare 

 TC valdes att föra anteckningar under mötet. 

  

§182      Val av justerare 

 IN valdes att, jämte vice ordförande, justera protokollet. 

 

§183 Godkännande av dagordning 

 Dagordningen godkändes.  

 

§184  Föregående protokoll 

  Styrelsemöte 2017-05-08  

  Godkändes och lades till handlingarna. 

  



§185 Skrivelser 

 Inkommande – SSRK kansli v 18-23 

 Medlemsstatistik 

              060-312      Auktorisationer exteriördomare 

             090-978      DN-beslut 28/2017 

             065-106      Tredje programmet i serien SKK Play för uppfödare 

                  HS-protokoll 18-19 febr med tillhörande Kommittéprotokoll 

             015-023.1   Protutdrag §126 HS-protokoll 20170421-22 

             070-097.1   Domarauktorisation retrieverdomare B/A Åza Vikström 

             Utgående 

             Avtal 2018 Kungsbacka ridklubb (Utställning) 

 Avtal administration (Utställning) 

 

§186      Rapporter 

a. Ordföranden BN 

BN har varit i kontakt med Kungsbacka ridklubb angående missnöjet vid hyran av ridhuset, 

fakturan sänks med 20%. 

b. Sekreteraren TC 

Manusstopp till Apportören 1 augusti. Inkom med information som ska med i tidningen                                                  

senast 25 juli. TC mailar påminnelse till GBG samt Hallandssektionerna om att inkomma 

med material till Apportören. 

c. Kassören PL  

Ekonomin är god. 

Ordförande har varit i kontakt med advokat gällande arv, 77 000 kr har inkommit till SSRK 

Västra. PL öppnar separat konto för dessa pengar för att enkelt kunna separera.  

Vad ska pengarna klubben har i överskott användas till? På  något sätt se till att pengarna 

går tillbaka till engagerade medlemmar och funktionärer.  

Hallands sektionen får inom kort egen tillgång till plusgiro konto.  

Swish 1230192245  

Faktura på beachflaggorna har kommit, fakturan godkänns.  

WT cupen, 250 kr i anmälningsavgift. Hallandssektionen fick in betalningen via SBK prov, 

200 kr till sektionen resterande prisbord samt administrations avgift. GBG sektionen tog in 

sina pengar på plats i kontanter, sektionen ska faktureras 50 kr minus prisbord per 

startande. 

 



d. Retrieveransvarig EN   

Ordförande och EN var på GBG sektionens samverkansmöte (WT kommité).  

En WT-kommitté med representanter från olika delar av regionen ska tillsättas för att 

ett regelverks upprättas WT cupen. Ordförande samt EN lämnade önskemål om att 

GBG sektionen ska anordna B prov, sektionen har återkommit med förslag och 

eventuellt blir det ett särskilt prov till hösten. Ordförande samt EN har önskemål om 

en långsiktighet. 

Lag SM 

21 lag anmälda. Budget ser bra ut. Förberedelser pågår och är under kontroll.  

A prov, ett elit prov inplanerat 14 sep. KKL 31 aug, 10 och 14 okt samt 21 nov 

reservdatum.  

Arbete pågår om att anordna praktiskt prov. Mer information kommer.  

IN- Provapåjakt för nybörjare. Intresseförfrågan gick ut 2016, det var inte rätt 

målgrupp som visade intresse. Ska man erbjuda en jaktdag för nybörjare där datum 

föreslås. 

WT domarutbildning, HS arrangemang 18-19 nov. Information i senaste Apportören, 

information gällande ansökningsförfarandet kommer ut på sociala medier inom kort.  

e. Spanielansvarig BE 

Ej närvarande. Provsäsongen under planering ett flertal prov klara. 

f. Viltspårsansvarig (EB) 

Janne Eklund åter aktiv som viltspårsdomare. 

SSRKs Viltspårsmästerskap, den som vinner ska inte anordna. Ansökan om att arrangera 

lämnas numera in. Deltagare från Västra till 2018? Bordlägges till nästa möte. 

g. Utställningsansvarig MS  

MS har påböjar förberedelserna inför utställningen i Gustavsberg den 27 aug. 8 av 10                                

ringsekreterare är klara, polis och polis, hotell m.fl är kontaktade. Domare klara och  

anmälningar har börjat komma in.  

MS har böjar fråga domare inför Kungsbacka utställningen 2018.g.      

h. Utbildningsansvarig CWA 

CWA har varit i kontakt med Studiefrämjandet. CWA har registrerat in utbildningar 

och kurser. 

Finns intresse av föreläsning inom tävlingspsykologi? Inför röntgen av AD HD. 

Positiv inställning till att anordna föreläsningar till våra medlemmar.  

CWA bjuder in Sandra från Studiefrämjandet till ett styrelsemöte.  

Nya kurser hos Kopparhults kommer att erbjudas under hösten.  



Förslag finns om att anordna kurs under hösten och då eventuellt vid tre tillfällen, 

Benny Steen finns som förslag. CWA har inte fått tag i honom ännu.  

Gemensamma gruppträningar i avdelningen? Om det ska till behöver ett samarbete till 

mellan eventuellt rasklubbar, uppfödare eller utlysta personer. 

i. Informationsansvarig IN 

Beachflaggorna är beställda. MS kommer att hämta ut flaggorna under vecka 24.  

 Bildgalleri behöves till hemsidan. Informationsunderlag till mässor. Rörligt material. 

Samtliga eniga om att det är ett bra förslag. 

Förslag om att utse någon vid våra prov som tar ansvar för att fota under 

arrangemanget. SSRK västra vill dokumentera vad som görs  inom avdelningen. IN tar 

en kontakt med Hanna Nilsson, EB tar kontakt med Andrea Kjellberg. 

  

§187       Övriga ärenden 

         IN lämnar förslag om att eventuellt lämna in en motion till HS angående digitalt magasin för                  

  Apportören. Kostnadseffektivt.  

 

§188      Kommande styrelsemöte  

              2017-08-15 18.30, telefonmöte, Ordförande skickar ut information med koder inför mötet. 

        2017-09-11 18.30, plats meddelas på nästkommande möte. 

 

§189      Mötets avslutande 

  Vice ordförande tackade samtliga närvarande och mötet förklarades avslutat. 

 

 

Protokollförare 

 

 

       

Therese Carlsson, sekreterare 

   

 

Justeras 

 

             

Eddie Nilsson, vice ordförande                         Ida Nilsson, Informationsansvarig 


