
 

 

Protokoll styrelsemöte  
 

SSRK Västra avdelningen 

 

Datum:  2019-04-10 

Tid:  18:30 

Plats:  Göteborgsavdelningen Kallebäck SBK 

§ 36–45 

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

Marie Larsson   ML 
  Maria Smedh   MSH 
 
Förhinder:   

Therese Carlsson     TC 
Bert Andersson    BA 
 
 

  § 36 Mötets öppnande 

       Ordföranden BN hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. 

  § 37     Val av sekreterare 

      PB valdes att föra anteckningar under mötet. 

 § 38     Val av justerare 

      ML valdes att, jämte ordförande, justera protokollet. 

  § 39 Godkännande av dagordning 

   Dagordningen godkändes. 

 § 40 Föregående protokoll 

   Styrelsemöte 2018-03-12, protokollet godkändes och lades till handlingarna. 

 § 41 Skrivelser 

Inkommande – SSRK kansli v 8–14 
 
  085-079 Nytt reglemente FB-R 



 

 

 010-230 Inbjudan 2019 års Fullmäktige 
 010-231 Inbjudan 2019 års Funktionärsträff – inkl bilaga 
 010-232 Remiss gällande kommitt´och stadgar fär små rasklubbar 
 060-403 SRD-information vid utställningar 
 protokoll, och kommittéprotokoll, från HS-mötet 16-17 februari 
 
 Inkommen post 
 2019-03-13 Elevtjänstgöring ringsekreterare 
 
 Utgående   

 - 

                      

 § 42            Rapporter 

a.  Ordföranden BN 

Funtionärsträff SSRK HS, ML och BN var på plats 

SSRK HS är försäkrade via jägarförbundet. Västra skall se över sina försäkringar och 

eventuellt komplettera, samt även se över SKK:s försäkring. 

BN tittar på detta.  

 

b.  Sekreterare PB                

PB tackar för alla underlagen till Apportören. 

Årsmöteshandlingarna är justerade och klara, samt ligger nu på hemsidan 

 

c. Kassören PL 

Ekonomin ser god ut, Utställningen är nästan klar. 

Balans och resultaträkning är utskickad till alla i styrelsen. 

 

d. Retrieveransvarig EN 

Höstproven är klara nu, och ligger ute på SSRK Prov. Några domare saknas. 

WT cupen är nu i full planering, ca 150 anmälda i Halmstad. 

Mocktrail är nu till helgen, 18 st. anmälda och detta göres ihop med utbildning. 

Retriever Mästerskapet är 3 oktober i Varberg, domarna är klara. 

Ola o Jonathan har hand om planeringen ihop med BN. 

Annons kommer i nästa Apportören 

  

e. Spanielansvarig BN 

Planering för hösten är snart klar. 

 



 

 

 

f. Viltspårsansvarig ML 

ML var på funktionärträffen, NVR hade föreläsning, gällande behov av eftersöksekipage. 

Jägarförbundet önskar att ha samarbete med SSRK. 

Det är nya krav på eftersöksekipage, med lägst ett 1a pris i öppenklass. 

Bara 60% löser sina eftersök idag, i skarpt läge, och det måste bli bättre. 

Instruktörsutbildning i Karlstad, ML och Jan-Inge blev godkända. 

Ordinarie prov 27/4 är fullbokat, Elitprovet 28/4 är det 14 startande. 

Fyra rasklubbar planerar sina Mästerskap under SSRK Västra.  

Vi räknar med ca 55 anmälningar enbart i rasklubbarnas KM. 

ML behöver en Viltspårskommitté. 

 Viltspårskurser är under planering. 

 
g. Utställningsansvarig MS 

Utställningen 6e april gick över förväntan, trots funktionärsbrist, det var 278 anmälda. 

SKK:s webprogram är nytt, den spar mycket tid och telefonsamtal, det har aldrig varit så 

smidigt förut inför en utställning. 

Utställningsplatsen i Vallda är bra, med mycket bra service från hyresvärden, år 2020 är 

redan bokad. 

 

h. Utbildningsansvarig BN  

Kurser har fått ställas in, pga. av för få anmälningar. 

Kommissarie utbildning i Skaraborg 2:e maj är preliminär bokat, kl. 18,00 i SLU:s lokaler i 

Skara. 

Kommissarie utbildning i Göteborg skall även planeras.  

 
i. Informationsansvarig MSH 

Kursanmälan via Google konto fungerar nu, TC o MSH har nu behörighet, det är smidigt och 

enkelt. 

Hallandsektion önskar ha hemsidan länkad via Västra. 

Styrelsen har önskemål om att allt skall gå via Västras hemsida, en ingång via Västra, är 

målet. 

MSH tittar på detta, hur man bäst kan lösa detta. 

 



 

 

 

 
j. Tollingansvarig BN 

Inget at rapportera, material är inskickat till Apportören. 

 
k. F-BR ansvarig BN 

En beskrivning tillagd från föregående möte. 

 

§ 43                Övriga ärenden 

SSRK fyller 75 år, nästa år. 

 4 st. åker till fullmäktige, PB, PL, EN o Lasse Bengtsson 

 Styrelsen gick igenom motionerna, samt noteringarna från årsmötet. 

 Samträningen i Skaraborg, med rasklubbarna, har funnits i ca 10 år, det nya 

 nätverket krockar med träningstiderna, bättre samarbete önskas  

  

§ 44                Kommande styrelsemöte  

 Telefonmöte 22 maj kl. 19,00 

 Fysiskt möte i Kallebäck 18 juni kl.18,30   

                        

§ 45              Mötets avslutande 

                     Ordförande tackade samtliga medverkande och mötet förklarades avslutat. 

 

 

 

Protokollförare 

 

 

      

Patricia Benois, sekreterare 

   

 

Justeras 

 

 

                        _____________________________              

Berth Nilsson, Ordförande                Marie Larsson 

 



 

 

 
 
 


