
Protokoll styrelsemöte  
 

SSRK Västra avdelningen 
Datum: 2018-03-10 
Tid: 10.00 
Plats: SBK, Göteborgsavdelningen, Kallebäck, Göteborg 

§ 12 - 22 
 
Närvarande: Berth Nilsson  BN 

Eddie Nilsson  EN 
Margareta Stigson  MS 
Peter Landén  PL 
Therese Carlsson  TC 
Charlotte Wotz Ader CWA 
     
 

Förhinder: Bert Andersson  BA 
Ida Nilsson   IN 
Eva Bergstedt  EB 
    
    

    
§12. Mötets öppnande 

Ordföranden BN hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. 

 

§13. Val av sekreterare 

TC valdes att föra anteckningar under mötet. 

 

§14. Val av justerare 

PL valdes att, jämte ordföranden, justera protokollet. 

 

§15. Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes. 

 

§16. Föregående protokoll 

Styrelsemöte 2018-01-31, protokollet godkändes och lades till handlingarna. 

 

§17. Skrivelser 

Inkommande – SSRK kansli v 5 - 10 

Medlemsstatistik 

010-168.8 GDPR - Ostrukturerat material 



075-066 Nedräkning till Agrias Hundpromenad 

050-077.1 Remiss - viltspårdomare Anders Henningsson 

035-129 Protokollsutdrag §456 HS-möte 20171125—26 

035-130 Remiss - Regelrevidering Retrieverjaktprov A och B 

010-180 Inbjudan Representantskapsmöte 2018 

010-181 Inbjudan Funktionärsträffen 2018 

070-142.2 Auktorisation spanieljaktprovsdomare A Petra Johansson 

070-143.2 Auktorisation spanieljaktprovsdomare A Marcus Sjöborg 

070-145 Inbjudan till livesänd information från ordf i SKKs 

Utbildningskommitté 

010-168.9 GDPR – Kan ni bocka av allt på checklistan nu? 

 

Utgående 

--- 

 

§18. Rapporter 

a. Ordföranden BN 

14–15 april, funktionärsträff. MS samt EN kommer att anmäla sig. TC är 

förhindrad. 

b. Sekreteraren TC 

Diskussion angående GDPR. IN tillfrågas kring sina kunskaper och hur 

styrelsen påverkas kring GDPR och vilka åtgärder som behöver vidtas.  

c. Kassören PL 

PL går igenom ekonomin och förmedlar att den ser fortsatt god ut.   

SSRK Västra har samma organisationsnummer som Halland men inte 

som Göteborg? PL tar en kontakt med Bolagsverket för att höra hur det 

ska se ut.  

Ersättning från Studiefrämjandet – finns inga utbetalningar till Västra 

avdelning.  

Utbetalningar finns till sektion, CWA kontaktar Studiefrämjandet och 

kontrollerar hur kontoregistreringen är. 

d. Retrieveransvarig EN 

WT domar och funktionärsträff på GMK den 10 februari, 25 deltagare. 

Anna-Lena Wendt höll i dagen. 

EN jobbar med att få domare inför höstens 2018. 

BN har varit i kontakt med Ola Dawidson angående budget för 

retrievermästerskap 2019. Ola har inte fått fram exakta siffror men 



återkommer snarast med kostnader för jakterna.  

Regelrevideringsremissen ligger ute på vår hemsida och synpunkter skall 

vara inne senast 15 april. 

e. Spanielansvarig BN 

Spaniel sidan har lagt ut flera prov, fastställt flera prov i samtliga klasser.  

f. Viltspårsansvarig BN 

Viltspårs SM. Styrelse beslutar om att ta upp frågan på första 

styrelsemötet om Västra avdelningen ska skicka någon representant.  

g. Utställningsansvarig MS 

7 april utställning i Kungsbacka. Kontraktet ej klart, samarbetet känns bra 

men ridklubben höjer kostnaden. MS anser det rimligt och styrelsen 

godkänner kostnaden. 

Utställningen i Karlsborg, svårt med domare. Ingen med möjlighet att 

döma springer hundarna, men allt är nu löst. 

Labradorklubben har Clubshowen i juni 2019, önskemål om att planera 

SSRK:s utställning så att de båda samkörs. Styrelsen ser positivt på 

detta och MS går vidare till SKK och SSRK för ändring av datum. Det blir 

då två utomhus utställningar. 

h. Utbildningsansvarig CWA  

Nästa helg startar kurserna som hålls hos Kopparhults. Kursen fullbokad. 

Benny Steens kurs fullbokad. 

BN samt Låtta Bergstrand håller i Kommissarieutbildning 21 mars, 

Studiefrämjandets lokaler Falkgatan. 5 stycken har anmält hittills. 

i. Informationsansvarig BN 

Bilder på avdelningens Facebooksida. IN uppdras att ändra och använda 

de bilder som tagits under 2017. 

j. Tollingjaktansvarig BN 

Provledarutbildning på Backamo, Titti Karlström höll i kursen.  

Kurskostnaden hölls nere så utlovat bidrag togs ej i anspråk.  

Beslut att logi och reskostnader betalas för avdelningens deltagare. 

k. FB-R ansvarig BN 

Ligger ute tre tillfälle. 11 mars inställt på grund av snödjupet. 

 

 

 



§19. Årsmöte 

Regelrevideringen kommer inte upp som punkt under Årsmötet. 

 

§20. Övriga ärenden 

--- 

 

§21. Kommande styrelsemöte 

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

2018-03-10 efter årsmötet hålls ett konstituerande styrelsemöte. 

 

§22. Mötets avslutande 

Ordförande tackade samtliga närvarande och mötet förklarades avslutat. 

 

 

 

Protokollförare 

 

 

       

Therese Carlsson, sekreterare 

   

 

Justeras 

 

 

             

Berth Nilsson, ordförande   Peter Landén, kassör 


