
 

 

Protokoll styrelsemöte  
 

SSRK Västra avdelningen 

 

Datum:  2018-10-01 

Tid:  18:30 

Plats:  Göteborgsavdelningen Kallebäck SBK 

§ 77-86 

 
Närvarande:  Berth Nilsson   BN 
  Peter Landén    PL 
  Eddie Nilsson     EN  telefon §83.d 
  Patricia Benois  PB 
  Bert Andersson    BA  
  Margareta Stigson  MS 

Marie Larsson   ML 
  Ida Nilsson     IN 
   
 
Förhinder:  Therese Carlsson     TC 
 
  

 
  § 77 Mötets öppnande 

       Ordföranden BN hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. 

   Valberedningen var inbjuden till dagens möte men fick lämna återbud med kort varsel. 

  § 78    Val av sekreterare 

      PB valdes att föra anteckningar under mötet. 

 § 79     Val av justerare 

     IN valdes att, jämte ordförande, justera protokollet. 

 § 80 Godkännande av dagordning 

   Dagordningen godkändes. 

 § 81 Föregående protokoll 

   Styrelsemöte 2018-08-20, protokollet godkändes och lades till handlingarna. 

 § 82 Skrivelser 

  Inkommande – SSRK kansli v 34 – 39 



 

 

 
 SSRKs medlemsstatistik per 2018-08-31 
 010-195.  SKKs Förtjänsttecken 
 010-196.1  SKKs Hamiltonplakett 
 070-188 SKKs Distansutbildning i Föreningsteknik 
 060-375 Ansökan om utställningsprogram 2021 
 075-072 My Dog 2019 - Inbjudan till rasklubbstorget 
  045-026.1 Remiss Tollingdomare H Linde 
 060-382 Kurs för blivande Utställningsadministratörer, CUA 
 010-203 Protutdrag SKK/JHK 2018 3/2018, § 41 
 SKK- SKK Play- varför man skall röntga sin hund 
 SKK- Uppfödare nyhetsbrev 
  
 Inkommande post 
 Ansökan till viltspårsdomare. 
 
 Utgående skrivelse 
 Motioner till SSRK HS: 
 Apportören som nättidning, att medlemmar kan välja 
 Förkorta låsningsperioden för regelrevidering retrieverjaktprov 
 Avgiftshöjning för viltspårprov 
  
 
 Utgående Post 
 Domaransökan till viltspårs kommittén 
  Ansökan om Diplomerad Viltspårsinstruktör inom SSRK 
  

                      

 § 83            Rapporter 

a.  Ordföranden BN 

Styrelsen har bifallit Hallands sektionens motioner och BN har skickat in dem till HS. 

Motioner som var aktuella för gemensamt undertecknade är inskickade direkt till HS, från 

motionerande avdelning och rasklubb. 

GBG avd. önskar en adjungerad in i Västra styrelse, för att få ett bättre samarbete, 

styrelsen är eniga i detta, och valberedningen informeras.  

BN har beställt diplom o kuvert med SSRK Västras logga  

8 st dummiesväskor är beställa 

 

b.  Sekreterare PB                

Apportören manusstopp 15 okt för utgivning v50, material önskas 

Reportage från utställning kommer att skickas in av MS 

 



 

 

 

c. Kassören PL 

Ekonomin ser fortsatt god ut. 

 

 

d. Retrieveransvarig EN 

Alla höstens prov fylls. 

Provledarträff planeras okt/nov, för provsäsongen 2019. 

Omcertifiering av provledare, planeras i början av 2019 

Flera KKL, bör planeras då efterfrågan är större än tillgången. 

RM2019, styrelsen inväntar besked på datum av ansvariga och markägare. 

Tre ytterligare B prov har tillkommit, två som Lab väst arrangerar, nkl och ökl, och 

avdelningen har ett prov, nkl, i Töllsjö 30/10. 

Eventuellt kan ett funktionärsprov tillkomma i Skaraborg. 

På funktionärsprov ges förtur till den som under heldag varit funktionär på avdelningens 

eller avdelningens rasklubbars jaktprov A eller B under de senaste 12 månaderna. 

 

  

e. Spanielansvarig BA 

Vattenproven är utförda, resultaten är något låga, då det visat sig att flera kommer med 

otränade hundar. 

Allt annat har löpt på bra. 

Alingsåsproven kommer härnäst, då viltbeståndet drastiskt har minskat så har samtal förts 

med HS, och man har dragit ner antal anmälningar. 

Nybörjar provet i Varberg, fick ställas in pga. av för få anmälningar, då jakten är planerad 

och bokad med markägare, kommer det erbjudas träningsmöjligheter istället. 

Nya marker i Halmstad verkar väldigt lovande för kommande prov, som planeras i slutet av 

oktober. 

 

f. Viltspårsansvarig ML 

Fler domare samarbetar nu med SSRK Västra. 

 Ytterligare en ansökan som viltspårsdomare har inkommit, styrelsen biföll ansökan, ML 

skickar in till HS 

Uttagning till SM 2019 som arrangeras av Östergötland, Västra tar ett ut ett ekipage, samt 

en reserv. 

Information kommer i Apportören samt hemsidan. 

Provprogram för 2019 är klart, ML har ett bra samarbete med flera klubbar. 

Ordinarie viltspårprov avlöpte bra, 25 var anmälda och dom tävlanden var nöjda. 



 

 

ML fick ett telefonsamtal efter tävlingen, av tävlande som ingår i HS viltspårkommitté,            

Västra kommer att skicka in en skrivelse till HS nästa möte. 

ML har samarbete med Real skolan, som nu kommer att ha en viltspårsvecka i höst, ML 

kommer att vara på plats för att informera om viltspår och SSRK. 

 
g. Utställningsansvarig MS 

Utställning i Karlsborg, fick god reklam av kommun. 

Kommunen sponsrade med priser samt högtalaranläggning. 

Dom tävlanden var mycket nöjda med den vackra platsen. 

Samarbete med annan avdelning fungerar inte helt tillfredsställande, MS skall se hur man 

kan lösa detta i framtiden. 

Vårutställningen blir i ridhus i Kungsbacka, en dag. 

Sommarutställningen blir två dagar i Karlsborg. 

 
h. Utbildningsansvarig BN  

A prov kursen är klar, det blev tre dagar pga. av stor efterfrågan. 

Kommande kurser kommer att bli tydligare, med innehåll och vad som krävs av ekipagen, 

samt anmälan och betalning bör ske på hemsidan. 

Jaktkursen i Halland ställs in pga. av för få anmälningar. 

Kurs med Fredrik o Helena Lindström planeras till våren.  

 
i. Informationsansvarig IN 

Hallandssektionen önskar samarbete med Västra’s hemsida. 

Hemsidan bör uppdateras. 

My Dog 2019 planeras, men frågan kvarstår, om vi skall vi ha monter på My Dog i framtiden. 

Priser till domare diskuterades, BN begär offert på ett större parti. 

Viktigt att vi som administratörer på Facebook, är försiktiga när vi delar evenemang mm.  

 

j. Tollingansvarig BN 

Ett prov är arrangerat sedan förra möte, i alla tre klasserna med 14 startande. 

Ett prov till planerat i höst. 

 

 
k. F-BR ansvarig BN 



 

 

Två är planerade i höst. 

 

§ 84              Övriga ärenden 

 Styrelsen påminns redan nu om att börja tänka på verksamhetsberättelse 2018 samt    

  verksamhetsplan för 2019. 

 

§ 85             Kommande styrelsemöte  

                     Telefonmöte 26/11 19,00. BN återkommer med inloggningsuppgifter för mötet. 

    

§ 86              Mötets avslutande 

                     Ordförande tackade samtliga medverkande och mötet förklarades avslutat. 

 

 

 

Protokollförare 

 

 

      

Patricia Benois, sekreterare 

   

 

Justeras 

 

 

                        _____________________________              

Berth Nilsson, Ordförande                Ida Nilsson, Informationsansvarig 

 
 
 
 


