
 

 

Protokoll styrelsemöte  
 

SSRK Västra avdelningen 

 

Datum:  2018-11-26 

Tid:  19:00 

Plats:  Telefonmöte 

§ 87-96 

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

Marie Larsson   ML 
  Ida Nilsson     IN 
  Therese Carlsson    TC 
 
 
   

  § 87 Mötets öppnande 

       Ordföranden BN hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. 

  § 88     Val av sekreterare 

      PB valdes att föra anteckningar under mötet. 

 § 89     Val av justerare 

      BA valdes att, jämte ordförande, justera protokollet. 

 § 90 Godkännande av dagordning 

   Dagordningen godkändes. 

 § 91 Föregående protokoll 

   Styrelsemöte 2018-10-01, protokollet godkändes och lades till handlingarna. 

 § 92 Skrivelser 

  Inkommande – SSRK kansli v 40-47 
 UT040-041  Bil 1 remiss spanieljakt 
 UT040-041  Bil 2 remiss spanieljakt 
 UT040-041  Remiss förslag spanieljakt 



 

 

 UT040-045 Avtal jaktmark spaniel 
 UT050-085.1 Remiss viltspårdomare 
 UT050-086.1 Remiss viltspårdomare utbildning 
 UT050-089.1 Remiss viltspårdomare 
 UT070-190  Intresseanmälan SSRK instruktör 
 UT070-190  bilaga 
 UT090-1093 Inloggning SSRK register 
 070-119.3 Ny A-provsdomare retriever PA Norling 
 070-097.9 Ny A-provsdomare retriever Åza Vikström 
 070-101.6 Diplomerad WT-domare retriever Hans Olofsson 
 010-216 Protutdr §311 HS-protokoll 20181006—07 
 050-092 Protutdr §336 HS-protokoll 20181006—07 
 075-072.1 Protutdr §359 HS-protokoll 20181006—07 
 035-130.10 Ny remiss A- och B-prov retriever inför 2022 
 035-143.2 Dubbelprov i Järvsö den 29 & 30 september 2018 
 035-142.1.1 Synpunkter Retrieverprov B Vallentuna 180923 
 087-003 Funktionsbeskrivning spaniel 
 060-388 Auktorisationer Exteriördomare 
 SSRKs medlemsstatistik per 2018-10-31 
 2018-11-02 Påminnelse eldsjälar 
 2018-10-29 Protokoll HS möte 6-7 oktober 
 060-375.1 Påminnelse om ansökan utställningar 2021 
  
  
  Inkommen post 
 Förslag till mottagare av Hamiltonplaketten 
 
 Utgående skrivelse 
 SSRK 2018-10-12 Svar på spanielremiss 
 
 Utgående post 
 Förslag till mottagare av Hamiltonplaketten, till kansliet 
 

 

 § 93            Rapporter 

a.  Ordföranden BN 

  Diplom o kuvert har kommit, vi har nu även originalet till loggan  

  

b.  Sekreterare PB            

Sekreterare önskar att få in allt material för årsmöteshandlingar senast 31/12                   

Verksamhetsberättelse samt verksamhetsplan för 2019,   

 Årsmötet är tisdag 12/3, i Kallebäck 18,30 

Första utkastet bör vara färdigt till styrelsemöte 14/1 2019 

Förväntat manusstopp på apportören är 15/1 2019 



 

 

       

c. Kassören PL 

Ekonomin ser god ut, vi räknar med samma resultat som förra året 

 

d. Retrieveransvarig EN 

Provledarträffen är avklarad och det finns ett preliminärt program för 2019, när denna är 

klar mailar EN ut den till styrelsen 

 Det planeras en WT träff, med bl.a. planering för WT cup 2019 

 Sören Svärd har mailat ut statistik, med bra information, som är till hjälp för kommande                                    

 planering av prov 

 Alla B prov är klara för i år 

 Ett extra funktionärsprov Öppenklass tillkom, i Bredared 

 Ett KKL prov blev inställt, pga. av dålig vilttillgång, men ersattes med annat prov, och  

        det kommer ytterligare ett, nere i Halmstad 

 Domargåvor är beställt  

  

e. Spanielansvarig BA 

Provet i Alingsås 6–7/10, blev begränsat pga. av dålig vilttillgång 

 Ny plats på Halmstadsprovet 27/10 i Stjärnarp, var mycket bra, och vi hoppas på bra 

samarbete med markägare 

Springer klubben har haft jaktprov 17–18 /11  

 Eventuellt planeras prov i Öxnevalla, styrelsen önskar offert innan beslut 

 Kostnaden för spanielproven är stor, och alla avdelningar arrangerar inte prov för spaniel, 

det medför kostnader för dom som arrangerar. BN informerar om att HS är väl insatt i 

problemet, och alla avdelningar skall arrangera prov  

 

f. Viltspårsansvarig ML 

ML har varit på Realgymnasiet och föreläst om viltspår samt informerat om SSRKs 

organisation                                                                                                                                                                             

Det finns nu en färdig presentation i Power Point 

Året börjar närma sig sitt slut men det finns några anmäla kvar, Västra har haft ca 90 spår i 

år  

Trekampen är klar, det blev 11 startande på 3 domare i Rångedala som var upplagt som 

stationer 

Uttagning för landslaget 2019 diskuteras med HS. 

Ordinarie prov för 2019 är klara, det blir 27/4 samt 23/9 

Mästerskap för flera rasklubbar är planerat, Västra hoppas på samarbete med samtliga 



 

 

rasklubbar 

ML har varit på kurs i Elitspår, som har gett både god kunskap och nya idéer på upplägg och 

aktiviteter. 

g. Utställningsansvarig MS 

Vårutställningen blir på samma plats i Kungsbacka som 2018, domarna är snart klara. 

Ansökan för utställning år 2021 är inskickad 

Vi diskuterade avgiften för kommande år, och styrelsen beslutade att avgiften kvarstår, 

som den har varit  

  

h. Utbildningsansvarig TC 

TC har Mailat Reedswepers för att planera in träningshelg inför våren, hon 
återkommer med datum. 
 
En utbildningskommitté som täcker stora delar av Västra Götaland, är snart färdig för 

presentation, så att aktiviteter kan hållas på flera orter. 

Några personer har önskat en provledarutbildning, Småland kommer att arrangera ett, och i 

mån om plats, får deltagare från Västra komma, styrelsen ser positivt på detta 

TC kommer att tillfråga Benny Steen, om att hålla kurs våren 2019 

TC har gjort en förfrågan om massagekurs för Sabina Holmqvist, men tyvärr har hon inga 

möjligheter just nu 

TC har fått en förfrågan om instruktörsutbildning, TC kommer att be personen läsa igenom 

villkor o krav, som finns på HS hemsida i första skede. 

 
i. Informationsansvarig IN 

My Dog 3–6/1 2019, planering pågår nu för fullt, det kommer att bli en något större monter 

än förra året.  

Det har nu lagts upp lite bilder på hemsidan.  

 
j. Tollingansvarig BN 

- 

 
k. F-BR ansvarig BN 

Det har varit tre beskrivningar sedan förra mötet 

Inget mera är planerat i år 

 

§ 94                Övriga ärenden 



 

 

 - 

  

§ 95               Kommande styrelsemöte  

 Fysiskt 14/1 2019 i Kallebäck kl 18,30 

 Utkast på verksamhetsplan o berättelse önskas 

                      

§ 96              Mötets avslutande 

                     Ordförande tackade samtliga medverkande och mötet förklarades avslutat. 

 

 

 

Protokollförare 

 

 

      

Patricia Benois, sekreterare 

   

 

Justeras 

 

 

                        _____________________________              

Berth Nilsson, Ordförande                Bert Andersson 

 
 
 
 


