
Protokoll styrelsemöte  

SSRK Västra avdelningen 
 

Datum:   11 september 2017 
Tid:    18:30 
Plats:    Floda Säteri, Floda 

§ 200 – 209 
 
Närvarande:  Berth Nilsson    BN 
    Peter Landén     PL 
    Eddie Nilsson      EN 
    Therese Carlsson      TC 

   Bert Andersson     BA   
Eva Bergstedt    EB 

    Margareta Stigson   MS 
 

     
 

Förhinder:  Ida Nilsson      IN 
Charlotte Wotz Ader  CWA 

 
    
     

§200. Mötets öppnande 

Ordföranden BN hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. 

 

§201. Val av sekreterare 

TC valdes att föra anteckningar under mötet. 

 

§202. Val av justerare 

BA valdes att, jämte ordföranden, justera protokollet. 

 

§203. Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes. 

 

§204. Föregående protokoll 

Föregående protokoll, 2017-08-15, godkändes och lades till handlingarna. 

 

 

 



§205. Skrivelser  

Inkommande – SSRK kansli v 33-36  

Medlemsstatistik 

010-166 Protokollutdrag §277 HS möte 170715-16 

060-329 Auktorisationer exteriördomare 

070-104 Information ang diplomerade WT-domare 

010-167 Protokoll med bilagor HS-möte 20170715-16 

060-305.1 Påminnelse - Utbildning handledare vid ringsekreterarutbildning 

070-106 Inbjudan utbildning WT-domare 

010-169 Protokollutdrag §72 SKK/JhK nr/2017 

065-116 Information om höstens uppfödarträffar 

Utgående 

Inbjudan provledarträff, samtliga provledare från retrieversidan. 

Skaraborg, Borås, Göteborg, Halland har fått inbjudan om att ses för att bilda 

en WT kommitté     

 

§206. Rapporter 

a. Ordföranden BN 

Nytt inloggning till snabbkollen, förmedlas även till MS. 

b. Sekreteraren TC 

Material till Apportören behöver inkomma före 8/10-17. 

c. Kassören PL 

Fortsatt god ekonomi. 

Pengar som var testamenterade till klubben har nu inkommit på eget 

kontot.  

Lag SM, vinst gjordes, allt är inte betalt ännu.  

Kungsbacka och Gustavsbergs utställningarna har båda gått plus.   

d. Retrieveransvarig EN 

Klart med sista domaren till Halmstadsprovet 14-15 oktober, det blir 

Lars Hedman. 

Provledarträff, tiotal anmälningar har inkommit. 

WT diplomerad domarutbildning, fem stycken har anmält sitt intresse i 

Västra, fortfarande tid att lämna intresseanmälan. 20 stycken platser 

för hela landet. 

EN skickar in anmälningarna till SSRK kansli. 

 



Särskilt prov för funktionärer kommer att erbjudas för samtliga klasser 

under hösten. 

Labrador klubben Väst har ansökt om särskilda prov, två Nkl dagar 

samt en dag med Ökl, begränsat antal platser. Koberg.   

WT kommitté, inget datum satt men önskemål om ett fysiskt möte. Blir 

en kväll i oktober. 

e. Spanielansvarig BA 

Prov som anordnas ligger ute på SSRK prov.  

Ett vattenprov till är anordnat i Alingsås den 27 september. 

Efter efterfrågan deltog BE på en träningsdag tillsammans med 

Clumber klubben. 

f. Viltspårsansvarig EB 

- - - -   

g. Utställningsansvarig MS 

Gustavsberg, bra stämning och alla verkade nöjda efter utställningen. 

22 personer var engagerade som funktionärer under dagen. 

h. Utbildningsansvarig BN 

Mirjam Axner håller kurs 21:a september och 24:e oktober.  

Ytterligare kurser planeras. 

CWA har kontakt med Studiefrämjandet.  

i. Informationsansvarig BN 

IN börjar undersöka My Dog med HS. 

j. FBR BN 

BN samt Peter Janson har gått testledarutbildning och gjort godkänd 

praktik. SSRK Hs skall auktorisera. 

k. Tollingjakt BN 

BN har varit i kontakt med tollingjaktansvarig. Ett endagarsprov är 

kvar under hösten. 

Planerar för en provledarutbildning. Antalet provdagar kommer att 

utökas nästa säsong. 

 

§207. Övriga ärenden 

Skaraborg anordnar payback dag för funktionärer, två dagar en dag i 

september samt en i oktober. Kostnad för instruktörer 3000kr. 

EB har varit i kontakt med en fotograf, van att fota hundar i arbete men har 

aldrig fotat retriever- eller spanielraser. Bokar gärna en fotosession men fotar 

helst inte under en provdag.  



MS och BA tillfrågar fotografer de känner till, därefter fattas beslut vem som 

ska anlitas. 

Valberedningen inbjuds till mötet den 27:e november. 

 

§208. Kommande styrelsemöte 

2017-10-16 kl 18.30, Telefonmöte. BN återkommer med mötesinstruktioner. 

2017-11-27 kl 18.30, Kallebäcks BK. EN ordnar fika. 

 

§209. Mötets avslutande 

Ordförande tackade samtliga medverkande och mötet förklarades avslutat. 

 

 

 

Protokollförare 

 

 

       

Therese Carlsson, sekreterare 

   

 

Justeras 

 

 

             

Berth Nilsson, ordförande   Bert Andersson, spanieljaktansvarig 


