
Protokoll styrelsemöte  
 

SSRK Västra avdelningen 

 

Datum:  2018-05-07 

Tid:  18:30 

Plats:  Telefonmöte 

§ 47-56 

 

Närvarande:  Berth Nilsson                         BN 
  Peter Landén    PL 
  Eddie Nilsson     EN   
  Margareta Stigson  MS 

Patricia Benois  PB 
  Marie Larsson  ML 

Ida Nilsson     IN 
 
Förhinder:  Bert Andersson    BA  
  Therese Carlsson     TC 
 

 
  § 47 Mötets öppnande 

       Ordföranden BN hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. 

  § 48     Val av sekreterare 

      PB valdes att föra anteckningar under mötet. 

 § 49     Val av justerare 

      PL valdes att, jämte ordförande, justera protokollet. 

 § 50 Godkännande av dagordning 

   Dagordningen godkändes. 

 § 51 Föregående protokoll 

   Styrelsemöte 2018-04-03, protokollet godkändes och lades till handlingarna. 

 § 52 Skrivelser 

Inkommande – SSRK kansli v 14–18 

Medlemsstatistik 

                       UT 010–180 Inbjudan till SSRK:s representantskapsmöte 



20/4 Inbjudan till webbinarium om GDPR 25 april 
060–357 Godkänt Utställningsprogram för 2020 
010–187 Brev från SKK:s valberedning 
IN010-168.10 GDPR supporttelefon 
UT 010–180 Inbjudan SSRK representantskapsmöte 2–3 juni 
 

 Utgående   

MS har skickat in om att ändra utställningsdag o plats, till SSRK exteriöransvarig, 

gällande vårutställning 2019 

                      

 § 53            Rapporter 

a.  Ordföranden BN 

BN var med på webbseminariet om GDPR  

Samtliga i styrelsen skall inventera och rapportera sina listor och skicka till BN.    

BN åker till SSRK s representantskapsmöte 

b.  Sekreterare PB                

Ett tryckfel på konstituerande möte 2018, gör att vi skall ändra och signera detta på nytt, vid 

nästa fysiska styrelsemöte. 

Allt material gick iväg till Apportören, Tollarklubben hade inget att annonsera. 

Protokoll för avdelningsmöte, är godkänd o signerad, av mötesordförande och justerarna. 

TC signerar vid nästa fysiska möte. 

c. Kassören PL 

Inkommen balans o resultaträkning tom 20180506 har styrelsen fått tagit dela av, ekonomin 

ser god ut.  

Många arrangemang har ställts in pga. av den långa vintern och för få anmälningar. 

Studiefrämjandet har PL fått kontakt med, och ersättning är redovisat. 

Medlem har pengar tillgodo, pengarna skall återbetalas. 

 

d. Retrieveransvarig EN                                                                                                                         Elit 

prov i Nol blev inställd pga. av is, nytt prov blir i augusti med samma domare o provledare. 

       Två WT är 

genomförda i Göteborg och Skövde, allt har löpt på bra.                                        Det har varit 

lite problem med resultatrapporteringen i nya excelarket för WT, men det börjar att bli 

bättre.                  

B prov elit i Vänersborg och Halmstadsproven gick bra, några återbud men allt löpte på bra.  

Borås och Halmstads proven till hösten, domare delvis klara, men saknas en i Halmstad och 

domare till Hjo.       

 Västra skall arrangera funktionärsprov, målet är, ett prov i varje klass.  



 Mock Trial planeras, en arbetsgrupp skall skapas, dels i utbildningssyfte, EN håller i detta. 

En önskan om att kunna dela ut priser samt rosett på våra prov önskas, IN undersöker detta, 

och kommer med förslag.     

 Gällande det inställda WT provet i Borås, kommer det ett ersättningsprov, men ej riktigt 

klart ännu men eventuellt blir det tidigt höst.      

  

e. Spanielansvarig BA      

 Inget att rapportera 

f. Viltspårsansvarig ML         

 Alla protokoll och mail skall sparas i två år, därefter skall dom kasseras.  

 ML har varit i kontakt med SSRK viltspårskommitté, beträffande om man kan vara i annat 

nordiskt land, om det är svensk domare och svenskt ekipage, vilka regler gäller? ML inväntar 

svar.      

 Östfold spaniel- och retrieverklubb planerar eventuellt att ihop med Västra arrangera ett 

prov som man kan kalla ”gränsmästarna”. ML kommer med förlag till styrelsen, när och om, 

det är genomförbart.        

 ML håller på att jobba med viltspårsdomare i regionen , om att döma i SSRK´s regi.

 SSRKs funktionärsträff var mycket bra, SSRK önskar en 3 års plan på viltspår, som skall 

redovisas, fler ordinarie prov önskas i regionerna och SSRKs viltspårkommitté stöder detta 

och ger den hjälp som behövs.      

 SM uttagning pågår, 5 ekipage är uttagna, domare är Berth Nilsson och Annika Berntsson.  

ML har ordnat material till vinnande ekipage som skall till SM i Dalarna, boende är bokat o 

klart, SSRK Västra kommer att sponsra ekipaget.  

 Viltspårskursen 2–3 juni är fulltecknad.      

 Diskussioner om att eventuellt arrangera ett ordinarie prov till hösten, diskuterades. 

 
g. Utställningsansvarig MS      

 Den nya utställningsplatsen i Kungsbacka, var till belåtenhet och det var 337 anmälda.

 Nästa dubbelutställning är i Karlsborg 1–2 september.    

 Eventuellt flyttas nästa års vårutställning, till Tångahed, då LabVäst har sin Clubshow, och 

ett samarbete planeras.  

 
h. Utbildningsansvarig BN      

 TC lade ut en förfrågan till alla medlemmar på Facebook, störst efterfrågan var det på

 A prov-, massage-, samt temakurser.    

 TC planerar nu temakurser på Kopparhults, samt massagekurs till hösten, och eventuellt en 

A-provs hel helg med Anders o Mirjam, kennel Carmals. 

 
i. Informationsansvarig IN      

 IN tar fram förslag på 100st dummis, med tryck.   

 IN skall  gå igenom nya foton och publicera dessa på hemsida och Facebook, MS mailar 

över dom. 



 
j. Tollingansvarig BN         

 Vår provet blev inställt, pga för få anmälningar. 

 
k. F-BR ansvarig BN        

 Carin har genomfört två beskrivningar sedan förra mötte.  

 En beskrivning är planerad förste juni.    

 Fler funktionärer planeras att utbildas, Carin är auktoriserad att utbilda. 

 

§ 54              Övriga ärenden      Då 

Patricia skall flytta, så behövs en ny plats till vilt container.   PB och 

BN lägger ut en förfrågan på Facebook o hemsidan.  

 

§ 55                Kommande styrelsemöte 

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

                      

§ 56              Mötets avslutande 

                     Ordförande tackade samtliga medverkande och mötet förklarades avslutat. 

 

 

 

Protokollförare 

 

 

      

Patricia Benois, sekreterare 

   

 

Justeras 

 

 

                        _____________________________              

Berth Nilsson, Ordförande                Peter Landén, kassör 

 
 
 
 


