
 

 

Protokoll styrelsemöte  
 

SSRK Västra avdelningen 

 

Datum:  2019-02-18 

Tid:  19,00 

Plats:  Telefonmöte 

§ 12-22 

 
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 
Eva Baggersgård, GBG Sektionen EB (adjungerad) 

   
   
Frånvaro:  Therese Carlsson    TC  
 
 
 
   

  § 12 Mötets öppnande 

       Ordföranden BN hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. 

  § 13     Val av sekreterare 

      PB valdes att föra anteckningar under mötet. 

 § 14     Val av justerare 

     ML valdes att, jämte ordförande, justera protokollet. 

 § 15 Godkännande av dagordning 

   Dagordningen godkändes. 

 § 16 Föregående protokoll 

   Styrelsemöte 2019-01-14, protokollet godkändes med redaktionell ändring 

    



 

 

    

 § 17 Skrivelser 

 Inkommande – SSRK kansli v 3 – 7 
 
 Medlemsstatistiken per 2018-12-31 
 Enkät kring mångfald inom SSRK   
  UT 045–029 Remiss Tolling jaktprovsregler 
 Förslag Jaktprovsregler för Tolling jaktprov 2022–2026 
 030–030 Medlemsavgifter delår 2 2018 
 090–1107 Uppgifter om nya styrelser 2019 
 070–198 Distansutbildning i Föreningsteknik i höst 
 060–394.1 Nya SRD-häften och blanketter fr o m 190101 
  040–052 Statistik på Nybörjarprov spaniel 
 förfrågningar om CUA-utbildning 
 070-199 Livesändning från ordförande i utbildningskommittén 
 060—399 Auktorisationer exteriördomare 
 040-055 Kartläggning av deltagare på samtliga prov, spaniel 
 060-400 Inbjudan av utländska domare som tidigare inte dömt i Sverige 
 Remissen gällande retrieverjaktprovsregler och championatsregler-svarsdatum till 1 

april 2019 
  
 
  
  Inkommen post 
 Medlems fråga, om vilken sektion man tillhör 
  
 
 Utgående skrivelse 
 - 
  
 
 Utgående post 
 Svar medlem, gällande tillhörighet 
 Inbjudan till WT-konferens i Göteborg 
 Inbjudan till Mocktrial utbildning 
 Till SSRK Hs - nominering till förtjänsttecken 
 PM till WT konferens 
 Svar på deltagare till Västras spanielprov till HS  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  



 

 

 
 § 18      Rapporter 

a.  Ordföranden BN 

 BN har besökt Nätverket i Skaraborg, som för närvarande har sex kontaktpersoner,  

Mocktrial är planerad, samt lite andra aktiviteter, bland annat kurs för spaniel. 

  TC är med i planeringen, då detta är kurser som går i SSRK Västras regi.  

  Nätverket är en informell verksamhet, där alla medlemmar i SSRK Västra får  

        delta, rasklubbar är även välkomna, och jaktansvariga i Skaraborgs rasklubbarna önskas  

  delta på möten och även vara med i nätverket 

  Viktigt är att samarbetet i Skaraborg fungerar mellan jaktansvariga i rasklubbar o 

  nätverket. 

  BN har svarat medlem som bor i Borås, att man inte hör till någon sektion. 

  Svar på Championat remiss, är förlängt, då kansliet gjort ett fel utskickat, MS 

         sammanställer och skickar in ett svar 

  Fullmäktige 18–19/5 vi har 4 mandat, och det är viktigt att vi åker.  

  

b.  Sekreterare PB            

Verksamhetsberättelse 2018 samt verksamhetsplan för 2019 är påbörjad och mailad ut till 

styrelsen för kommentarer. 

PB efterfrågar kopia på alla mail, av vikt.  

Styrelsen beslutar att kopia på all utgående och inkommande post, av vikt skickas till 

sekreteraren, för arkivering. 

       

c. Kassören PL 

Efterfrågad faktura kom in till slut efter påtryckning. 

År 2018 går med ca 76.000kr plus. 

Balans o resultat för 2018 och förslag på budget för 2019 utskickad, för kommentar. 

Några ändringar önskas på budget. 

Revisorn har granskat digitalt, och fysiskt kommer att ske i veckan. 

 

d. Retrieveransvarig EN 

Provledarutbildning sker i Småland, vi kommer att skicka dit tre personer, och Västra tar en 

del av kostnaderna. 

WT konferens är nu på lördag i Göteborg, Anna-Lena Wendt är kursledare 

Alla vårprov ligger ute på SSRK Prov 

Jakthundens dag på Åkulla, Västra kommer att delta genom Hallandssektionen. 



 

 

Mocktrial ligger ute för anmälan. 13–14/4 i Skövdetrakten, nivån är öppenklass. 

 

 

e. Spanielansvarig BA 

BA har svarat på skrivelsen från kansliet, det är en ojämn fördelning mellan avdelningarna, 

68 personer startade i Västra, varav 20 var våra avdelningsmedlemmar, resterande 48 från 

olika delar, av landet och även från Norden. Många avdelningar arrangerar få prov, pga. av 

dom höga kostnaderna, och det är en ojämn fördelning i landet. 

 Samarbetet med markägaren i Alingsås, är tyvärr avslutat. 

Tre jaktprov planeras samt minst två vattenprov. 

 

f. Viltspårsansvarig ML         

Jan-Inge Glenberg o ML åker till Värmland för instruktörskurs      

Ordinarie prov i Fotskäl den 27 april, ML har ordnat 6 domare och räknar med att kunna ta 

ca 25–32 deltagare. Den 28 april blir det elitprov, på samma plats. Inbjudan ligger ute på 

hemsidan. 

I Karlsborg efterfrågas elitspår, eventuellt kan ML arrangera en introduktionskurs 

ML ser positivt på SM 2019, hittills är 7 anmälda 

                                                                                                                                       

g. Utställningsansvarig MS 

Vårutställningen i Kungsbacka, 7 april, ligger ute för anmälan i SKKs internetanmälan, nytt 

är även SKKs PC program, MS har god hjälp av supporten, men allt är nytt. 

Det saknas folk som kan hjälpa till, förslag är att man gör en förfrågan på Facebook.  

Karlsborgsutställningen är under planering, domare är snart klara. 

 

h. Utbildningsansvarig BN 

30–31/3 är kurs planerad med Helena och Fredrik Lindströms, kennel Reedsweeper´s, 

För alla nivåer, uppdelad på hela helgen. 

Flera kurser är planerade och under planering i Skaraborg.  

Kommissarieutbildning  i Skaraborg och Göteborg planeras. 

 
i. Informationsansvarig IN 

Hemsidan behöver städas, förslag är att titta på andras hemsidor, och få lite idéer. 

Montern inför mässorna behöver förbättras, förslag önskas. 



 

 

Uppvisning live önskas, av samtliga raser, samt rörliga bilder i montern. 

 

j. Tollingansvarig BN 

Två vårprov ligger ute i SSRK Prov, höstens prov är under planering. 

Håkan sammanställer remissvar på tollingjaktreglerna, och skickar in till HS 

 

k. F-BR ansvarig BN 
 

Två beskrivningar är planerade och flera är på gång.  

Beskrivning spaniel ligger på förslag,  BA kommer att delta på Carins beskrivningar, 

för att sätta sig in i det. 

 

§19 Årsmöte 2019   

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

 Ordförande är bokad 

 Kallelse, valberedningens förslag, samt dagordning ligger ute på hemsidan 

 Fika from kl. 18,00, BA ordnar med detta 

 Förtjänsttecken är klara 

 En veckan innan årsmötet behöver MS ha allt material för tryck.             

 

 

§ 20               Övriga ärenden 

 - 

  

§21             Kommande styrelsemöte  

Konstituerande mötet den 12 mars och då bestäms kommande mötesdatum med nya 

styrelsen. 

                      

§ 22               Mötets avslutande 

 

 

 

 



 

 

Protokollförare 

 

 

      

Patricia Benois, sekreterare 

   

 

Justeras 

 

 

 

                        ____________________              

Berth Nilsson, Ordförande                Marie Larsson 

 
 
 
 


