
 

 

Protokoll styrelsemöte  
 

SSRK Västra avdelningen 

 

Datum:  2018-06-18 

Tid:  18:30 

Plats:  Göteborgsavdelningen Kallebäck SBK 

§ 57–66 

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

Marie Larsson   ML 
   
 
Förhinder:  Bert Andersson    BA  
  Therese Carlsson     TC 
  Ida Nilsson     IN 
 

 
 § 57 Mötets öppnande 

       Ordföranden BN hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. 

 § 58     Val av sekreterare 

      PB valdes att föra anteckningar under mötet. 

       § 59     Val av justerare 

      ML valdes att, jämte ordförande, justera protokollet. 

 § 60 Godkännande av dagordning 

   Dagordningen godkändes. 

 § 61 Föregående protokoll 

   Styrelsemöte 2018-05-07, protokollet godkändes och lades till handlingarna. 

 

 



 

 

 § 62 Skrivelser           

 Inkommande – SSRK kansli v 19 - 24 
050–079.1  Remiss Viltspårdomare Mämmi Hjördis 

 040–040  Remiss Spanieldomare B Brejski, C Jönsson, L Stoltz, M Hallgren 
 2018-05-24  HS- och kommittéprotokollen från mötet den 13–14 april ligger nu 

ute på hemsidan                                 
065–153  SKK Play - Vad är ED Varför ska jag röntga min hund? 

 060–364  Nedladdningsbara priskort 
 060–365  Information om SRD 
 060–366  Auktorisation exteriördomare 
 060–367  Ny gruppallrounder 
  010–190 Arkiverings- och gallringsplan 
 040–041 Remiss Regelrevidering Spanieljaktprovsregler 
 
 Inkommen post 

 V23-Studiefrämjandet Västra Götaland Sydväst-utbildning som heter Första 
Hjälpen Hund 

 Utgående   

- 

                      

 § 63            Rapporter 

a.  Ordföranden BN 

BN företrädde Västra på representantskapsmötet 2–3 juni.  

Alla handlingar ligger på SSRK HS hemsida.  

Nytt retrieverarrangemang diskuterades, ett mästerskap på B prov (elit) 

Avdelningar har redan anmält sitt intresse, Östra år2019, Östergötland år2020,  

Småland år2021, Västernorrland år2022. 

Västra kommer att arrangera Unghundsderbyt år2021 

Retrievermästerskapet är planerat i västra år2019, och i Dalarna år2021 

Lag SM ligger för närvarande i träda. 

Tyvärr så missbrukas Hundförbudstiden, den dispens som finns gäller SSRK och 

rasklubbar och arrangemang som dessa står för. viktigt är, att man meddelar SSRK Hs  - 

RJK, vid arrangemang under denna period.  

På mötet diskuterades också verksamhetsplan och ekonomi i olika former. 

 

 



 

 

b.  Sekreterare PB     

Manusstopp för Apportören nr3 är 1 augusti, för utgivning v37          

    

c. Kassören PL 

                  Balans o resultat utskickat 2018-06-15 till styrelsen, ekonomin fortsatt god. 

 Redovisning från SBK gällande utbetalningar från SSRK prov är inte lätt att förstå ,då 

endast ett provnummer finns på redovisningen, önskvärt är att få reda på, vad 

pengarna avser. 

  

d. Retrieveransvarig EN 

 

Nytt WT i Borås är planerat till den 25/8, som ersätter det inställda. 

Elit prov 5/8 i Bullaren, är ändrat från vilt till dummies,  

3 st. KKL A prov är planerade, datum 4/9, 4/10, 13/11, max 6 hundar/prov. 

1 st. Elit A prov är planerat 18 sept. Marker efterfrågas för att kunna hålla flera prov. 

Planering av Mocktrails pågår. 

  

e. Spanielansvarig BA 

Springerklubben vill arrangera prov, så två ytterligare planeras i höst. 

 

f. Viltspårsansvarig ML 

Uttagning för SM är klar, Ingela Granström NORD VCH RLDN Desperados Gunpowder, 

representerar Västra, ML kommer att närvara på SM. 

Positiv feedback på Facebook 3.000 har nåtts. 

På den norska viltspårskursen, deltog 4 ekipage. 

Viltspårs träning efterfrågas av medlemmar, ML håller på och letar marker för detta.   

Västra kommer att arrangera ett ordinarie prov, anlag/öppen, den 23/9 i Högsäter, i 

första hand SSRK medlemmar, i mån av plats till övriga raser med begränsat antal 

platser.  

Eventuellt planeras ett ordinarie prov till våren i Halland. 

 

g. Utställningsansvarig MS 

Förberedelser för utställning 1–2/9 i Karlsborg pågår, det är ny plats och nya 

funktionärer och MS ser positivt på arrangemanget. 

Vårutställning 2019 i juni är flyttad till Ryda sportfält Borås. 



 

 

 

h. Utbildningsansvarig TC 

A provs kurs med Mirjam och Anders, Carmals Kennel, planeras i september.  

Massagekurs planeras även vid två tillfällen. 

Eventuell utbildningskommitté kommer att tillsättas, för att få bredd i distriktet. 

TC önskar få förslag på lämpliga till kommitté från olika delar i avdelningen. 

i. Informationsansvarig BN 

- 

 
j. Tollingansvarig BN 

Endast ett prov är planerat hittills. Ytterliga prov kan tillkomma under hösten. 

 

k. F-BR ansvarig BN 

Det har varit två beskrivningar sedan förra styrelsemöte. 

Det behövs ytterligare en beskrivare i distriktet. 

 

§ 64                Övriga ärenden 

Fryscontainern, diskussion kring hanteringen med denna. Vi behöver en ny ansvarig.   

Alternativet är att provledarna har egna frysar till proven.  

 Nya bilder önskas på hemsidan, som fotograf tagit. 

  

§ 65                Kommande styrelsemöte  

 Telefonmöte  20/8, kl 19,00 

 Fysiskt möte Kallebäck 1/10, kl 18,30  

                      

§ 66              Mötets avslutande 

                     Ordförande tackade samtliga medverkande och mötet förklarades avslutat. 

 

 

 

 

 



 

 

Protokollförare 

 

 

 

     

Patricia Benois, sekreterare 

   

 

Justeras 

 

 

 

                       ___________________________              

Berth Nilsson, Ordförande               Marie Larsson, Viltspårsansvarig 


