
 

 

Protokoll styrelsemöte  
 

SSRK Västra avdelningen 

 

Datum:  15 Augusti 2017 

Tid:   18:30 

Plats:   Telefonmöte 

 

§ 190-199 

 
Närvarande:  Berth Nilsson   BN 

   Peter Landén    PL 

   Eddie Nilsson     EN 

   Therese Carlsson     TC 

   Eva Bergstedt   EB 

   Charlotte Wotz Ader CWA 

   Margareta Stigson  MS 

 

Förhinder:  Bert Andersson    BA 

   Ida Nilsson     IN 

 

 

  § 190  Mötets öppnande 

       Ordföranden EN hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. 

  § 191    Val av sekreterare 

      TC valdes att föra anteckningar under mötet. 

 §192    Val av justerare 

     MS valdes att, jämte ordförande, justera protokollet. 

 §193 Godkännande av dagordning 

   Dagordningen godkändes. 

 §194 Föregående protokoll 

   Styrelsemöte 2017-06-19  

   Godkändes och lades till handlingarna. 

       §195 Skrivelser 

Inkommande – SSRK kansli v 24-32 

010-161 Grundläggande utbildning i föreningsteknik 20170916 i Karlstad  

-  SKK - Köp inte smuggelhund -  SKK - Hundsmuggling – pressmeddelande  

-  SHU – Ny cup för agility -  SBK – Kursplaner lydnad & rallylydnad  



 

 

-  SBK – regelrevidering 2022 010-163 Protokoll från konstituerande möte 20170521  

010-164 Protokoll med bilagor från HS-möte 20170519 och 20 060-314 Lista över exteriör-

domare som utför exteriörbeskrivning  

 - Medlemsstatistik 060-316 Administration av SSRKs  officiella utställningar  

060-319 Auktorisationer exteriördomare 010-161.1 Påm 

  - Grundläggande utbildn i föreningesteknik 20170916 i      Karlstad  

  Utgående   

 Avdelningsmanus till Apportören   

 Artikel om Lag-SM till Apportören 

 §196    Rapporter 

        a. Ordföranden BN 

       -- 

b. Sekreteraren TC 

Manusstopp till nästa nummer av Apportören är den 15  oktober, allt som sker före april 2018. 

Numret utges vecka 50. 

           Föreningsteknik, ingen av styrelsemedlemmarna som har möjlighet att åka till Karlstad.    

c. Kassören PL 

Ekonomin är fortsatt god. 

Gustavsberg Utställning, 90 tusen kronor har kommit in i anmälningsavgifter ännu men några 

återstår. 

            Lag SM, gick med bra plus, allt är ännu inte reglerat. 

d. Retrieveransvarig EN 

Tommy Lundin kommer att döma på B prov 14 och 15 oktober (önskemål om Nkl). 

Information om WT domarutbildning ligger ute på hemsidan och facebook. Ansökan skickas 

till SSRK HS. Styrelsen fattar beslut om att SSRK Västra betalar utbildningen för 

medlemmarna som blir antagna i utbyte av att de dömer två tillfällen SSRK Västra regi. 

Anmälningar kommer in till prov som Västra anordnar. 

e. Spanielansvarig BE  

Vattenprov utför i Uddevalla, den 29/7.18 hundar anmälda, 1 struken. 15 st hundar godkända, 

5 underkända på provet. 

Nästa vattenprov är i Halmstad den 26/8. 

Fältproven i höst är utlagda på SSRK/prov, och det är ÖKL 2/10 i Lysekil, 7/10 ÖKL i 

Alingsås, 28/10 blir det SSRK Unghundderbyt i Alingsås, 29/10 SKL i Alingsås och 12/11 



 

 

SKL i Alingsås. Domare är klara till alla proven förutom till den 12/11. Domare till den 7/10 

är från Irland, Norman Blekeny, hans domarkostnader delar vi med Östra och Värmland, 

kostnaden blir 715 kr. 

Vi har fått ett nytt förslag från Hs om att Västra och Hs skall dela domarkostnaderna för 

derbyt. Vi kommer att dela på resa/uppehälle. 

f. Viltspårsansvarig (EB) 

Janne Eklund kommer att döma under en kennelträff hos West Coast Tollers vilket sker på 

Backamo. 

g. Utställningsansvarig MS 

Gustavsberg utställning den 27 augusti. Lite problem med godkännandet av en domare, MS 

tror det kommer ordna sig. Ca 300 anmälda. 

h. Utbildningsansvarig CWA 

Benny Steen är intresserad av att hålla kurs för SSRK Västra men har inte möjligheten under 

hösten. 

CWA har tillfrågat Mirjam Axner som är intresserad, tre tillfällen under hösten och vintern. 

Föreslagna datum, 21 september, 24 oktober och 28 november, arvode 7 500 kr/dag. 

Catarina Svenningsson Valpkurs, unghundskurs, har sagt ja till att hålla i en grupp. CWA 

återkommer med mer information. 

Studiefrämjandet Sandra Ström är inbjuden till nästa möte, tyvärr ingen som kunde. CWA tar 

en ny kontakt och förmedlar när nästa fysiska möte blir. 

i. Informationsansvarig IN 

-- 

§197   Övriga ärenden 

 Payback till funktionärer i Skaraborg. MS tar fram förslag på en budget till nästa       

 styrelsemöte. MS tar kontakt med Tommy och Helena Lundin som är intresserade av att 

 §198   Kommande styrelsemöte  

              2017-09-11 kl 18.30, BN återkommer med plats. 

              2017-10-16 kl 18.30, telefonmöte. 

  §199   Mötets avslutande 

         Ordförande tackade samtliga medverkande och mötet förklarades avslutat. 

 

 

 



 

 

Protokollförare 

 

 

       

Therese Carlsson, sekreterare 

   

 

Justeras 

 

 

             

Berth Nilsson Ordförande              Margareta Stigsson Utställningsansvarig              

  


