
 

 

Protokoll styrelsemöte  
 

SSRK Västra avdelningen 

 

Datum:  2018-08-20 

Tid:  19:00 

Plats:  Telefonmöte 

§ 67 -76 

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

Marie Larsson   ML 
  Ida Nilsson    3   IN 
 
Förhinder:  Therese Carlsson     TC 
  Bert Andersson    BA 
   
 

 
  § 67 Mötets öppnande 

       Ordföranden BN hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. 

  § 68     Val av sekreterare 

      PB valdes att föra anteckningar under mötet. 

 § 69     Val av justerare 

     ML valdes att, jämte ordförande, justera protokollet. 

 § 70 Godkännande av dagordning 

   Dagordningen godkändes. 

 § 71 Föregående protokoll 

   Styrelsemöte 2018-06-18, protokollet godkändes och lades till handlingarna. 

 § 72 Skrivelser 

  Inkommande – SSRK kansli v 25-33 
  040-040 Remiss spanieljaktdomare 
 075-070 Kampanj - Köp aldrig en hund med okänt ursprung 
 050-081.1 Remiss viltspårdomare Mats Borg 



 

 

 050-083 Intresseanmälan instruktörsutbildning diplomeringsnivå viltspår 
 070-185 Inbjudan till utbildning - funktionärer vd spanieljaktprov 
 040-043 Betr framtidens SSRK Prov för spanieljaktprovsverskamheten 
 060-372 Auktorisationer exteriördomare 
 050-065.1 Remis Viltspårdomare Jimmy Björling 

     

Utgående   

Skrivelse till HS, beträffande anmälningsavgift - viltspår 

                      

 § 73            Rapporter 

a.  Ordföranden BN 

 Viltfrysen kommer att stå kvar i Kode, Theresé Johansson är ansvarig, men har även hjälp av  

 andra, Hemsidan är uppdaterad med kontaktuppgifter. 

Golden klubben har ställt förfrågan om Västra är villiga att skriva under en motion till SSRKs 

fullmäktige som är i maj 2019, Golden klubben vill göra Workingtests officiellt. 

 Styrelsen är positiv i nuläget, men inväntar motionen. 

SSRK Östra har även en motion, gällande ett medlemskap, oavsett ras, det innebär att 

rasklubbarnas medlemmar, betalar endast till SSRK, vi inväntar motionen från avdelningen. 

 Alla motioner skall vara HS tillhanda senast 2018-09-30. 

 BN bjuder in valberedningen till nästa styrelsemöte den 1/10   

  

b.  Sekreterare PB                                                           

 Material önskas i god tid innan manusstopp, till Apportören  

 Nästa deadline är 15 oktober, för utgivning v 50             

    

c. Kassören PL 

Ekonomin ser fortsatt god ut. 

Alla utbetalningar fungerar bra. 

 

d. Retrieveransvarig EN 

Höstens prov har hittills varit fullbelagda och har fungerat bra. 

Vi fyller troligtvis kommande prov i år. 

Sista provet på WT cupen, är i Borås 25/8, 130st är anmälda. 

 Vid tre olika tillfällen har Västra A prov KKL i Varberg, dessa ligger på SSRK prov.  

Ett A prov Elit, är planerat i Varberg, det ligger på SSRK prov. 

Mocktrail planeras med Tommy Lundin, ihop med utbildning av funktionärer. 

Det är ett stort intresse i hela avdelningen för Mocktrails. 



 

 

Provledarträff är under planering. 

Fler domare behövs utbildas både till B- och C prov, förslag på kandidater mottages tacksamt. 

Västra kommer att arrangera Retrivermästerskap 2019, Helena Svensson har tackat ja, som 

koordinator. 

  

e. Spanielansvarig BA 

Proven hittills har gott bra. 

Kommande prov är planerade, dessa ligger ute på SSRK Prov, 

det kan tillkomma ytterligare, om dessa fylls. 

 

f. Viltspårsansvarig ML 

SM gick väldigt bra, Västra kom på 3:e plats. 

Planering för uttagning i Västra 2019, är i gång.  

SM2020 i Västra, frågan har ställts om Västra är intresserade, och i så fall, får vi skicka in en 

ansökan. 

23/9 hålls ett ordinarie prov, 15 ekipage är anmälda hittills, vi har 5 domare och kan ta max 20-

25 spår. 

Planering ihop med spanielklubben för 2019, är igång. 

Västra kommer att skicka in en skrivelse, på förslag om höjning på viltspår till 350kr, idag går 

inte ekonomin ihop, andra klubbar tar mera betalt än SSRK, i dags läget. 

ML kommer att gå ut o föreläsa om SSRK o viltspår, vid två olika tillfällen i oktober, på Real 

Gymnasiet i Borås. 

Styrelsen förslår att ML åker på instruktörs utbildning i SSRKs regi, ML gör en ansökan. 

 
g. Utställningsansvarig MS 

Nu är Karlsborgsutställningen i fullgång med planering, kommun ser väldigt positivt på detta 

evenemang. 

Det har varit svårt att få tag på ringsekreterare. 

Västra kommer att ha samarbete med lokala handlare, med försäljning på plats.  

Det är färre anmälningar och det beror på ny plats, och det kommer att ta litet tid, innan folk 

hittar, MS funderar på att flytta utställningsanmälan till SKK nästa gång, för att få in flera 

anmälningar, då det är mer publikt där. 

Kostnaderna kommer hållas nere, då utställningen blir närmare utställningskommittén samt 

smidigare för planeringen. 

Vårutställning blir troligtvis i Kungsbacka, då tidigare förslag krockade med annan utställning 

 



 

 

h. Utbildningsansvarig BN  

A provs kurs, med Anders Carlsson och Mirjam Axner är utökad och fullbokad, TC är i fullgång 

med planeringen. 

Annhilde Birkestrand, diplomerad SSRK instruktör, kommer att ha en nybörjarkurs i september, 

en återbetalningskurs. 

En Kommissarie utbildning, är önskvärd i Skaraborgstrakten till vintern, BN kan tänka sig att 

planera detta.  

Det har inkommit en domaransökan på viltspår, styrelsen tillstyrker att Gustav Tilerstrand, är 

lämplig kandidat. 

 
i. Informationsansvarig IN 

Hemsidan behöver gås igenom, och uppdateras och städas, IN jobbar med detta. 

My Dog vara eller inte vara, skall Västra ha en monter i framtiden på My Dog? 

Priser till tävlingar- förslag från styrelsen önskas till IN 

 
j. Tollingansvarig BN 

Två prov planerade i höst, dessa ligger ute på SSRK prov. 

Lasse Bengtsson, håller på att utbilda sig till domare i Västras regi. 

 
k. F-BR ansvarig BN 

En beskrivning är genomförd från sedan föregående styrelsemöte, två är under planering 

Västra är sårbar med bara en beskrivare i distriktet. 

 

§ 74                Övriga ärenden 

 - 

  

 

§ 75                Kommande styrelsemöte  

                     Fysiskt möte Kallebäck 1/10, kl 18,30 

                     Telefonmöte 26/11 19,00 

 

§ 76              Mötets avslutande 

                     Ordförande tackade samtliga medverkande och mötet förklarades avslutat. 

 



 

 

 

 

 

 

Protokollförare 

 

 

      

Patricia Benois, sekreterare 

   

 

Justeras 

 

 

                        _____________________________              

Berth Nilsson, Ordförande                Marie Larsson Viltspårsansvarig 

 
 
 
 


