
Protokoll styrelsemöte  

SSRK Västra avdelningen 
 

Datum:   16 oktober 2017 
Tid:    18:30 
Plats:    Telefonmöte 

§ 210 – 219 
 
Närvarande:  Berth Nilsson    BN 
    Peter Landén     PL 
    Eddie Nilsson      EN 
    Therese Carlsson      TC 

   Bert Andersson     BA  (deltagit §210-216e) 
 

     
Förhinder: Margareta Stigson   MS  

Charlotte Wotz Ader  CWA 
Eva Bergstedt    EB 

    Ida Nilsson      IN 
 
    
     

§210. Mötets öppnande 

Ordföranden BN hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. 

 

§211. Val av sekreterare 

TC valdes att föra anteckningar under mötet. 

 

§212. Val av justerare 

PL valdes att, jämte ordföranden, justera protokollet. 

 

§213. Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes. 

 

§214. Föregående protokoll 

Styrelsemöte 2017-09-11 

Godkändes och lades till handlingarna. 

 

 

 



§215. Skrivelser  

Inkommande – SSRK kansli v 37-41  

Medlemsstatistik 

010-169 Protokollsutdrag §72 SKK/JhK nr 3 / 2017 

065-116 Information om höstens uppfödarträffar 

045-019.2 Remiss jaktprovsdomare tolling B 

030-014 Utbetalning av medlemsavgifter delår 1, 2017 

065-117 Tredje programmet i serien SKK Play för uppfödare 

060-312.1 Påminnelse om ansökan om utställningar 2020 

060-330 Inbjudan till CUA-kurs (Certifierad Utställningsansvarig) 

060-331 Beträffande utställningsprogrammet 2018 

010-170 Beträffande återbetalningar SSRK Prov (SBK Tävling) 

010-171 Regelrevidering FCI-regler i lydnad 

010-172 HS-protokoll m bilagor och Kommittéprotokoll 20170902-03 

075-059 Årets bragdhund 2017 

Utgående   

-- 

 

§216. Rapporter 

a. Ordföranden BN 

Valberedningen har bjudits in till nästa möte den 171127, representant är 

Eva Arnell-Ek. Samtliga styrelsemedlemmar har i uppgift att börja fundera 

kring Verksamhetsberättelsen för respektive ansvarsområde. 

Diskussion kring återbetalning av anmälningsavgifter vid jaktprov vid 

provledarträffen. Regelverket är tydligt vilka som ska återbetalas. 

Skrivningen i Anvisningarna skall tolkas så att reserv ska vara tillgänglig 

intill två dagar före provet, tackar medlemmen nej till erbjuden plats så 

återbetalas inte anmälningsavgiften. Tackar medlem nej till erbjuden plats 

inom 48 timmar före provet sker återbetalning. Där medlem har anmält sig 

men vill avstå sin plats före anmälningstiden har löpt ut, styrelsen är eniga 

om att avgiften ska återbetalas. 

Avdelningen tar inte ut någon administrationsavgift på girobetalningar. 

b. Sekreteraren TC 

Underlag till Apportören nr 4 inskickat. 

c. Kassören PL 

Fortsatt god ekonomi. 

Förmodligen kommer fler anspråk på reseräkningar, utgifter för 2017. 



PL har varit i kontakt med Nordea, 500 inbetalningar fria och därefter 1 kr 70 

öre/inbetalning. Kan de ge någon ränta, det erbjuds inte. Enligt Nordea måste 

pengarna placeras för att få avkastning. Styrelsen eniga om att medlemmarna 

pengar inte kan användas på det viset. Swish kostar 2 kr för varje inbetalning. 

Finns ide att kontakta någon annan bank? Tyvärr ser det liknande ut i de övriga 

bankerna. 

d. Retrieveransvarig EN 

Provledarträff 170926 i Bollebygds BK, 15 st deltagare. 2018 år program 

diskuterades. Minnesanteckningar finns vilket kommer skickas ut till deltagarna.  

Första funktionärsproven är genomförda, ett ökl och ett ekl. Ett nkl ligger ute på 

SBK prov, kommer ske 171106. 

Ett KKL och ett A prov har genomförts sedan senaste mötet. 171024 ytterligare 

ett KKL. 

Ett praktiskt jaktprov för de som har fått två ettor i ekl på B prov, tre deltagare 

171104. 

WT domarutbildningen, sex stycken har blivit godkända och erbjuda deltaga 

under helgen den 18-19 november. 

Retrievermästerskap 2019, Västra har fått förfrågan att arrangera det?  

Styrelsen positiva till arrangemang. Ola Dawidson är villig att ansvara för 

mästerskapet, han får i uppdrag att undersöka marker samt kostnader och 

presentera en budget för arrangemanget så snart som möjligt för beslut.  

e. Spanielansvarig BA 

Prov i Lysekil, redovisning inskickad till BA. 

2 stycken segrarklass prov kvar 2017, ett i okt ett i nov. 

Proven har förlöpt bra under året. 

f. Viltspårsansvarig EB 

- - - -   

g. Utställningsansvarig MS 

Problem med resultatredovisningen från Gustavsberg, fel mellan SKK samt 

ansvarig för resultatredovisningen. Resultaten ska vara inrapporterade 

under veckan. 

h. Utbildningsansvarig BN 

Höstens kurser har varit fulltecknade. 

Kurser i nov för Kopparhults är fulltecknade. Två heldagar inbokade 17-18 

mars hos Kopparhults. CWA har kontakt med Benny Steen för att höra med 

honom om han kan hålla i en kurs under våren 2018. CWA har god kontakt 



med Studiefrämjandet och försöker få dom att kunna komma på ett av 

styrelsens möte framöver.  

i. Informationsansvarig BN 

- - - - 

 

§217. Övriga ärenden 

- - - - 

 

§218. Kommande styrelsemöte 

2017-11-27 kl 18.30, Göteborgsavdelningen, Kallebäcks SBK. 

2018-01-15 kl 18.30, BN återkommer med plats. 

2018-03-10 kl:14.00 Årsmöte, BN återkommer med plats.  

 

§219. Mötets avslutande 

Ordförande tackade samtliga medverkande och mötet förklarades avslutat. 

 

 

 

Protokollförare 

 

 

       

Therese Carlsson, sekreterare 

   

 

Justeras 

 

 

             

Berth Nilsson, ordförande   Peter Landén, kassör 


