
Protokoll styrelsemöte  
 

SSRK Västra avdelningen 

 

Datum:  2018-04-03  

Tid:  18:30 

Plats:  Göteborgsavdelningen Kallebäck SBK 

§ 36-46 

 
Närvarande: Berth Nilsson   BN 
  Peter Landén    PL 
  Eddie Nilsson     EN 
  Therese Carlsson     TC 
  Bert Andersson    BA  
  Patricia Benois   PB 
  Marie Larsson  ML 
 
Förhinder:  
 
  Margareta Stigson  MS 

Ida Nilsson     IN 
 

  § 36. Mötets öppnande 

       Ordföranden BN hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. 

  § 37.      Val av sekreterare 

      PB valdes att föra anteckningar under mötet. 

 § 38.     Val av justerare 

      TC valdes att, jämte ordförande, justera protokollet. 

 § 39. Godkännande av dagordning 

   Dagordningen godkändes. 

 § 40. Föregående protokoll 

   Styrelsemöte 2018-03-10, protokollet godkändes och lades till handlingarna. 

   Konstituerande möte 2018-03-10, protokollet godkändes och lades till handlingarna. 

 § 41. Skrivelser 



Inkommande – SSRK kansli v10-13 

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

 2018-03-09   Vad du behöver veta om Dataskyddsförordningen – del 7 
 010-182.3 Förtydl av ställningstagande ang förtroendevalda inom SSRK 

 060-348 Betr Handbok för utställningsansvariga 
010-168.10 Enkät från SKK gällande GDPR 
060-349 Nya auktorisationer exteriördomare 
010-186 HS-protokoll med bilagor, möte 20180211-11 
065-151 Info från SKKs Mentalpool 
070-145.1 Påminelse - Inbj till livesänd info från ordf i SKKs Utbildnkommitté 
070-158 Inbjudan till utbildning i Föreningsteknik 
010-168.11 Inbjudan till webinarium om GDPR - 20 april kl19.00-20.30 
 
Utgående 
2018-03-26 GDPR-enkäten SSRK Kansli 
 

                       Inkommande post 

                       2018-03-22 Benke Odenmark 

 

                      

 § 43.            Rapporter 

    

a. Ordförande 

                GBG sektionen var inbjuden till dagens styrelsemöte, men kunde inte närvara. 

                

               b. Sekreterare 

                PB efterfrågar material till Apportören och önskar få in det så snart som möjligt,    

                deadline 15/4 

       

                PB mailar revisor och valberedning för att efterfråga om intresse för styrelseprotokoll                   

                finns. 

                 

                c.  Kassör 

                Halland har samma org. nr som SSRK Västra, önskemål att Halland har eget org. Nr 

 

                Studiefrämjandet, pengar saknas från 2017, PL Kontaktar Studiefrämjandet. 

 



                Faktura som avsåg WT domarutbildning 2017, kom i mars 2018, önskemål att SSRK skickar   

                i innevarande år.     

   

                WT Borås inställd, pengarna återbetalas, information ligger på Facebook (25/3)              

 

                Finanserna är fortsatt goda. 

     

  

                d. Retrieverjakt 

               Två inställda evenemang, B prov 13/4, samt WT Borås 8/4, pga. av snö och is. 

 

               Elitprov i Nol, avvaktar vi, om det blir isfritt. EN har kontakt med provledare. 

 

               EN planerar att proven ersätts med nya, när det finns möjlighet. 

 

                Domare klar till Bullaren, Bengt Gustavsson dömer Elit. 

                Domare Karin Thunander och Ingela Funck, dömer Nkl och Ökl på Sjöön. 

 

                e. Spanieljakt 

                Funktionärträff 25/2 var i Töllsjö, ca 15 st. funktionärer deltog, syftet är att skapa ett   

                nätverk. 

 

                För höstens planeras tre st. vattenprov, ett i Uddevalla, samt två i Halmstad juli o aug. 

                Några öppenprov på gång, och några domare är klara. 

                 BA ser väldigt positivt på höstens kommande prov. 

 

                 Vår provet blev inställt pga. av för få anmälningar. 

 

                 Västra samt Springer klubben, måste ha en dialog, så att proven inte krockar, och att        

                 dom fylls. 

 

                f.  Viltspår 

               Tillägg av medgivande av användning av uppgifter i anmälan, frågan är gällande 



               GDPR, och resultat på hemsida, ruta för godkännande behöver ordnas på anmälan, 

               BN kollar med MS. 

 

               Frågan är om SSRK Västra kan lägga ut domarlistan på hemsidan, ML tar med sig  

              frågeställningen till årets funktionärsträff samt att domare då måste ge sitt medgivande. 

 

               Viltspårs SM, kommer att arrangeras i Våmhus/Orsa 4–5 augusti, Västra kommer att  

               ha uttagning för SM, och detta kommer att ske i maj/juni, information kommer att    

               publiceras på hemsidan. 

 

               Instruktör Berit Martinsson kommer att ha två dagars kurs, första helgen i juni, på Eds     

               Brukshundsklubb, med inriktning på Norskt Viltspår samt information om övriga Norden. 

 

               Swish betalning på viltspår, kommer att kunna användas. 

 

               Ny domare i Västra, Helena Lyckoskog, Mastdunga, Ulricehamn.     

 

               ML kommer att vara på utställningen i Kungsbacka och informera om viltspår.  

        

 

                g. Utställning 

                337 anmälningar till Kungsbacka, just nu är det högtryck inför helgens utställning. 

                

                h. Utbildning 

                Kurserna är fulla på Kopparhults samt för Benny Steen 

 

                Kommissarie utbildning för 8 personer med Låtta och Berth, avlöpte bra.           

 

                 i.  Information 

                 - 

 

                 j.  Tolling 

                 inget att redovisa 



 

                 k.  FB-R 

                 Flytt av FBR i Töllsjö pga. av snödjup, till Kastenhof i Lerum. 

                 Nästa FBR 21–22/4. 

 

§ 44.          Övriga ärenden 

                  22/4 Jakthundens dag Åkulla, Hallandssektionen kommer att vara där och representera  

                  SSRK Västra.           

 

§ 45.           Kommande styrelsemöte  

                    2018-05-07 kl. 18.30, telefonmöte. Ordförande återkommer med info om telefonkonferens. 

                     2018-06-18 kl. 18.30, Göteborgsavdelningen Kallebäck SBK. 

§ 46.            Mötets avslutande 

                    Ordförande tackade samtliga medverkande och mötet förklarades avslutat. 

 

 

 

 

 

Protokollförare 

 

 

      

Patricia Benois, sekreterare 

   

 

Justeras 

 

 

                        _____________________________              

Berth Nilsson, Ordförande                Therese Carlsson, utbildningsansvarig 
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