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§220. Mötets öppnande 

Ordföranden BN hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. 

 

§221. Val av sekreterare 

TC valdes att föra anteckningar under mötet. 

 

§222. Val av justerare 

EN valdes att, jämte ordföranden, justera protokollet. 

 

§223. Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes. 

 

§224. Studiefrämjandet 

MW kommer vara ansvarig för jakt, hundar, sportfiske samt katt hos 

Studiefrämjandet. 



Kommer att arbeta med olika teman som viltvård, eftersök och vill gärna få 

information om erfarenheter. MW undrar även vad vi som medlemmar vill att han 

ska fokusera mer på. Ställ alltid frågan om det är något vi undrar över, det kan 

hända att Studiefrämjandet kan hjälpa till med verksamhetsstöd i fråga om litteratur 

eller liknande. Det är möjligt att skapa träningsgrupper och få bidrag från 

Studiefrämjandet. Besök Studiefrämjandets hemsida, anmäl via E-lista vid 

föreläsningar samt träningsgrupper. Studiecirkel, medlemmarna som ska 

inkluderas ska vara med vid de tre första tillfällena.  Går ej att söka stöd för prov 

eller utställning, däremot förberedelser inför prov samt utställning. 

 

§225. Föregående protokoll 

Styrelsemöte 2017-10-16, protokollet godkändes och lades till handlingarna. 

 

§226. Skrivelser  

Inkommande – SSRK kansli v 42-47  

Medlemsstatistik 

060-334 SKKs stipendie för utställningsfunktionärer 

010-073 Jakthundkommitténs stipendium 

060-335 Auktorisation exteriördomare 

050-068 Arrangera viltspårmästerskap 

050-069 Regelrevidering Viltspårregler 

050-070 Ungdomsrepresentant i Viltspårkommittén 

010-074 HS-protokoll per capsulam 2017 10 29 inkl bilaga 

080-028 Betr Junior Handling, nya domare och regler 

065-123 Inbjudan till handledarutbildning för SKKs (nya) fysiska   

uppfödarutbildning 

070-120 Utbildning för fullmäktige/årsmötesordförande 

085-066 Ungdomsrepresentant i FB-RK 

010-170.1 Ny Checkruta i SBK Tävling/SSRK Prov 

010-168.3 Ny dataskyddsförordning, GDPR 

060-336 Ny version av Katalog för PC 

015-033 Information om Kansliets flytt 

Utgående   

Minnesanteckningar från Provledarträff 

 

§227. Rapporter 



a. Ordföranden BN 

Sponsring, ska vi arbeta för att få in några nya sponsorer på våra jaktprov? 

Aktuell sponsring gäller just nu våra spaniel och retrieverjaktprov där Royal 

Canin inte ingår. Spaniel har haft sponsring från fodertillverkare och då fått 

dela ut presentkort på tävlingen. Olika fodertillverkare diskuteras och det 

skulle vara trevligt att kunna få någon med lokal anknytning. 

BN kontaktar Halla foder 

BA kontaktar Magnussons foder  

TC kontaktar Lena på GG:S hund och katt. 

 

Funktionärsträff, 14-15 april. Titta redan nu i almanackan om det är ledigt 

den helgen, i dagsläget inte klart vilka delar som kommer att kallas. 

 

SSRK:s förtjänsttecken, styrelsen har möjlighet att dela ut två stycken i 

brons. Styrelsen kan även   föreslå för HS att någon engagerad ska få guld 

eller silver.  

Styrelsemedlemmarna får i uppdrag att fundera på två personer till nästa 

möte. 

b. Sekreteraren TC 

--- 

c. Kassören PL 

PL går igenom Resultatrapporten. BA frågar kring spanielprov, PL har svårt att 

utläsa vad intäkterna kommer ifrån när SBK gör utbetalningar. 

MS önskar köpa in nya tält till utställning, så kallade pop up tält. MS hör sig för            

kring priser och återkommer men ca 10 tusen kronor. Styrelsen säger ja till 

inköpet men avvaktar att MS återkommer med exakt kostnad.  

Återbetalningar för kursverksamhet, ska det förläggas en administrationsavgift 

vid återbetalningar. Det finns en del riktlinjer, det som råder då SSRK tar ut en 

avgift är att det klart ska framgå om det eventuellt tas ut en avgift 

d. Retrieveransvarig EN 

En träff på Wt sidan i Borås har 171113, 2 rep Borås, 2 rep Gbg samt 2 från 

Halland.  

Beslut, 4 deltävlingar i WT Cupen                                                         

8:e april Borås 

15:e april Stättared 

21:a april Skaraborg (Alebäcken) 



19:e maj Halmstad 

Ambitionen är att ha en certifierad domare vid varje tillfälle så att de som går 

utbildning till diplomerade WT-domare kan få möjligheten att gå 

aspiranttjänstgöring.    

Ett praktiskt prov har genomförts i Halland under november, tre deltagare. 

Preliminär provplan för B prov har upprättats.  

Ola Dawidsson har fått i uppdrag att inhämta information kring kostnader för att      

arrangera Retrievermästerskap 2019, Ola inkommer med budgetunderlag till 

nästa styrelsemöte den 180115. 

e. Spanielansvarig BA 

Inga ytterligare prov för spaniel. Öxnevalla i jan, tre vattenprov, tre ökl och 

tre stycken segrarklass. Allt har flutit på bra, väldigt bra marker. BA tycke 

det är mycket roligt med den positiva feedbacken.  

Till våren kommer en funktionärsutbildning att hållas för att öka förståelsen för 

hur ett spanielprov går till. 

Mer sponsring önskas. 

f. Viltspårsansvarig EB 

Inbjudan till funktionärsträff i Stockholm. 

Ett fåtal spår som kommer till EB:s kännedom. 

Annika Berntsson viltspårs domare som flyttat tillbaka till Västra Götaland har 

dömt två hundar. 

g. Utställningsansvarig MS 

Gustavsbergs utställningen, MS fick information om att allt var inrapporterat till 

SKK. Det kommer senare till MS kännedom att så inte är fallet, det tar tid och 

när allt är klart förklarar MS på hemsidan och säkerställer att det inte ska hända 

igen.  

180407 Kungsbacka 

180901 och 180902 Karlsborg 

Problem med resultatredovisningen från Gustavsberg, fel mellan SKK samt 

ansvarig för resultatredovisningen. Resultaten ska vara inrapporterade under 

veckan. 

h. Utbildningsansvarig BN 

Omcertifiering av provledare, ska SSRK västra skicka några till Småland i mars 

2018 eller ska vi själva anordna en under hösten 2018? Styrelsen beslutar att 

anordna en själv. 



WT domarutbildning som är under diplomeringsnivå, Anna-Lena Went kan tänka 

sig att utbilda en dag på GMBK. Genomgång av WT reglerna. Någon helg i 

februari eller mars 2018. Målsättningen är att våra WT-domare ska uppdatera 

sig och att de somska döma i cupen har deltagit. 

Önskemål om att SSRK/V ska anordna en utbildning för kommissarier med 

SSRK prov. Kväll eller helg, en vardagskväll i början av februari är önskemålet.  

BN hör sig för med Studiefrämjandet om dem har en lokal för ändamålet.  

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 

BN har varit i kontakt med IN angående My dog, IN ska gå ut med bokningen 

inför arrangemanget. 

j. Tollingansvarig BN 

Titti Karlström  provledarkurs för Tolling på Backamo med tio platser, 

önskar bidrag med 2000kr. Styrelsen säger ja till önskemålet. 

Titti Karlström flyttar från Västra Götaland förmodligen i april och har 

vidtalat Håkan  Linde som lämplig efterträdare på posten som 

tollingansvarig.  

k. F-BR ansvarig BN 

Carin Mortensson har inkommit med en fråga gällande startpistoler. En förening 

får lov att införskaffa en startpistol utan vapenlicens. Startpistolanvänds vid  

F-BR. Styrelsen beslutar att inköpa två stycken startpistoler för hundträning och 

provverksamhet. SSRK köper in två stycken pistoler till hundträning och 

provverksamhet.  

 

§228. Övriga ärenden 

Valberedningen besöker styrelsen och samlar information inför Årsmötet 2018. 

 

§229. Kommande styrelsemöte 

2018-01-15 kl 18.30, Göteborgsavdelningen, Kallebäcks SBK. 



2018-03-10 kl 14.00, Årsmöte, Göteborgsavdelningen, Kallebäcks SBK 

 

§230. Mötets avslutande 

Ordförande tackade samtliga medverkande och mötet förklarades avslutat. 

 

 

 

Protokollförare 

 

 

       

Therese Carlsson, sekreterare 

   

 

Justeras 

 

 

             

Berth Nilsson, ordförande   Eddie Nilsson, retrieveransvarig 


