
 

 

Protokoll styrelsemöte  
 

SSRK Västra avdelningen 

 

Datum:  2019-01-14 

Tid:  18.30 

Plats:  Kallebäck 

§ 1 -11 

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

Marie Larsson   ML 
Eva Baggersgård (Gbg sektionen) EB - adj 
Maria Smedh (gbg sektionen) MSM - adj 

   
   
Frånvaro: 
  Ida Nilsson     IN 
  Therese Carlsson    TC 
 
   
 
 
 
   

  § 1 Mötets öppnande 

       Ordföranden BN hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. 

  § 2     Val av sekreterare 

      PB valdes att föra anteckningar under mötet. 

 § 3     Val av justerare 

     PL valdes att, jämte ordförande, justera protokollet. 

 § 4 Godkännande av dagordning 

   Dagordningen godkändes. 

 



 

 

 § 5 Föregående protokoll 

   Styrelsemöte 2018-11-26, protokollet godkändes och lades till handlingarna. 

 § 6 Skrivelser 

  Inkommande – SSRK kansli v 48 2018 – v2  2019 
 medlemsstatistiken per 2018-12-31 

IN 060-394 A9 Rapport_SRD-BSI 
 IN 060-394 Nya SRD-Dokument 
 IN 060-394 Sarskilda-Rasspecifika-Domaranvisningar-SRD-A7 
 UT 050-097 Bilaga Mall viltspår 
 UT 050-097 Viltspårprogram 2019 
 UT 070-113.5 Info om ny WT-domare retriever, Eddie Nilsson 
 UT 070-122.14 Info om ny Tollingjaktprovsdomare, Lars Bengtsson 
 UT 040-048 Information om spanieljaktprovdomare och kalibreringsutbildning 
 UT 050-090.1 Remiss viltspårdomare G Tilstrand 
 UT 045-029 Remiss Tollingjaktprovsregler 2022-2026 
  
  
  Inkommen post 
 Enkät, kring mångfald inom SSRK 
 
 Utgående skrivelse 
 ML - att vi tillstyrker ansökan på föreslagen viltspårsdomare  
 
 Utgående post 
 ML - Viltspårprogram 2019 SSRK 
 MS - Utställningsprogram 2021 SSRK 
  
 

 § 7      Rapporter 

a.  Ordföranden BN 

 Nätverk i Skaraborg är startad, efter önskemål, styrelsen diskuterade hur gruppen skall 

drivas och fungera ihop med övrig verksamhet i Skaraborg, på bästa sätt. 

  BN skall ha möte med berörda  

  Styrelsen har förslag på SSRK Förtjänsttecken. 

  Guld till Gunnar Petersson 

  Silver till Willy Gustafsson  

  BN skickar motivering till SSRK gällande samtliga förtjänsttecken 

  Brons till Marianne Johansson och Lisbeth Johansson, som delas ut på årsmötet.  

  PB beställer 2 st. Bronsmärken och skickar inbjudan. 

  SSRK Funktionärsträffen är 6–7 april 

  SSRK Fullmäktige är 18–19 maj 



 

 

    

  

b.  Sekreterare PB            

Verksamhetsberättelse 2018 samt verksamhetsplan för 2019 är påbörjad och mailad 7/1 för 

kommentarer , den ekonomiska redovisningen kompletteras efter revisionen.  

 Manusstopp på apportören är 15 jan, allt material har kommit in. 

       

c. Kassören PL 

Bokslutet är på gång vi saknar fortfarande en viktig faktura, och har några bokningar kvar. 

Alla kontrolluppgifter inskickade. 

Vi håller budgeten. 

 

d. Retrieveransvarig EN 

Det har varit ett telefonmöte om WT cupen och datumen är planerad,  

19 /4 Halmstad 

28 april Borås 

15 juni Skövde 

29 el 30 juni Stättared 

Vårens B prov är klara. 

Den 23 februari är det WT konferens, som hålls av Anna Lena 

Den 14 april är det Mocktrail i Skaraborg med A provsdomare. I samband med detta är det 

utbildning för funktionärer/stewart. Många har visat intresse för att utbilda sig i framtiden  

Omcertifiering av provledare, behöver göras innan vårsäsongen. 

  

e. Spanielansvarig BA 

Nu är provsäsongen slut, och nya prov är inte förrän till hösten och då startar vi med 

vattenprov. 

BA är mycket nöjd, med hur arbetsgruppen fungerar. 

 

f. Viltspårsansvarig ML 

Föreläsning planerad 10 februari med Maths Lindberg i Kallebäck  

10 st. är anmälda till spår i januari. 

Domare till ordinarie provet i april är klara, 25–30 spår är målet. 

3 st. domarelever går utbildning nu i vår. 

Jan-Inge Glenberg och ML åker på instruktörskurs, viltspår, i Karlstad.  

3 rasklubbar lägger sina mästerskap i Västra SSRK 

Samarbete med Fieldklubben är påbörjad. 



 

 

 

g. Utställningsansvarig MS 

Domare för Kungsbacka utställningen 7 april är klar, avtalet med ridklubben är klar. 

MS tittar på SKKs katalogprogram, samt internetanmälan via SKK 

Domare till Karlsborg planeras. 

  

h. Utbildningsansvarig TC 

TC inväntar svar från några instruktörer 

Birgitta Noren har fått klartecken för provledarutbildning i Småland. 

Styrelsen diskuterade SSRKs instruktörsutbildning, som är dyr och utbildningen kan vara på 

helt olika orter i landet. Vi beslutade att avvakta. Och anordna andra möjligheter till våra 

medlemmar, så som träningstillfällen, och samträningar. 

Kommissarie utbildning Skaraborg och Göteborg efterfrågas.   

 
i. Informationsansvarig IN 

My dog 2019 är över, bemanning lyckades till slut.  

Styrelsen diskuterade hur vi skall göra i framtiden, och var eniga om att SSRK måste finnas 

på plats och eventuellt göra uppvisning, som vi gjorde förr, det var mycket uppskattat. 

 

j. Tollingansvarig BN 

Västra har en ny domare, Lars Bengtsson 

 

k. F-BR ansvarig BN 

Inget att rapportera. 

 

§8 Årsmöte 2019   

 Årsmötet är tisdag 12 mars, i Kallebäck 18,30, förtäring from 18,00 

 BN bokar mötesordförande 

 Genomgång verksamhetsberättelse samt verksamhetsplan för 2019 

 Valberedningens förslag på styrelse               

 

 

§ 9               Övriga ärenden 



 

 

 - 

  

§10             Kommande styrelsemöte  

Telefonmöte måndag 18/2 kl. 19,00, BN skickar inloggningsuppgifter 

 Med genomgång av motioner samt slutavstämning verksamhetsplan o berättelse 

                      

§ 11              Mötets avslutande 

                     Ordförande tackade samtliga medverkande och mötet förklarades avslutat. 

 

 

 

Protokollförare 

 

 

      

Patricia Benois, sekreterare 

   

 

Justeras 

 

 

                        _____________________________              

Berth Nilsson, Ordförande                Pater Landén, Kassör    

 
 
 
 


