
 

 

Protokoll styrelsemöte  
 

SSRK Västra avdelningen 

 

Datum:  2019-05-22 

Tid:  19:00 

Plats:  Telefonmöte 

§ 46–55 

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

Bert Andersson    BA 
Marie Larsson   ML 

  Maria Smedh   MSH 
Therese Carlsson     TC 

 
 
    

 
  § 46 Mötets öppnande 

       Ordföranden BN hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. 

  § 47     Val av sekreterare 

      PB valdes att föra anteckningar under mötet. 

  § 48     Val av justerare 

    PL valdes att, jämte ordförande, justera protokollet. 

  § 49 Godkännande av dagordning 

   Dagordningen godkändes. 

 § 50 Föregående protokoll 

   Styrelsemöte 2019-04-10, protokollet godkändes och lades till handlingarna. 

 

 

 



 

 

 § 51 Skrivelser 

Inkommande – SSRK kansli v 15–20 
 

medlemsstatistiken per 2019-04-30 
 035–159 Remiss jaktprovsdomare retriever. 
 SBK - Tävlingssekreterare i bruks eller rallylydnad 
 SBK - inbjudan till regelkonferens i lydnad, rallylydnad och bruks/Nordic Style 
 SKK – till utställningsansvarig 
 Korrektur Apportören 
 015–043.1 Remiss SKKs Värdegrund 
 070-201 2019 års program i serien SKK Play för uppfödare 
 050–059.6 Auktorisation Viltspårdomare Elin Olausson 
 070–201 Deklaration av uppfödning – SKK Play 
 060–407 Ny auktorisationer exteriördomare 

 SSRK Inbjudan SM viltspår 
075-200 Ny lag fr o m 1 juli 2019 betr. rökförbud på allmänna platser 

 
  
 Inkommen post 
 protokoll från Cocker Spaniel Klubben. 
 funktionär vid retrieverjaktprov inom sektionen 
 
 
 Utgående skrivelse 

 Remiss svar Jaktprovsdomare  
 
 Utgående post 
 Kansliet – samtliga årsmöteshandlingar 

  

                      

 § 52            Rapporter 

a.  Ordföranden BN 

Vi inväntar mer information från HS gällande samarbete med Jägarförbundet. 

BN hade genomgång av Fullmäktigemötet 

Skaraborgs nätverk – BN skall besöka gruppen. Riktlinjer behövs gällande offentliga inlägg, 

samt information till styrelsen. 

 

b.  Sekreterare PB                

Årsmöteshandlingarna är skickade till kansliet.  

 

 



 

 

c. Kassören PL 

Balans och resultat, är utskickat, ekonomin ser god ut. 

 

d. Retrieveransvarig EN 

Vår proven är färdiga, dom var i stort sett fulla, och ansvariga är nöjda. 

Ett nytt tillvägagångsätt provades i Götene, domarna tyckte att det fungerade bra. 

WT Borås löpte på bra, det var många anmälda, och stämningen var god och mycket trevliga 

domare. 

Kvar i WT Cupen är Göteborg och Skaraborg 

Jakthundens dag i Varberg, EN var på plats med sina hundar, och hade lite uppvisning. 

Tre stycken KKL och ett A-prov i höst, är planerade. 

Tre stycken från Västra klara att påbörja utbildning till B - domare  

 

 

e. Spanielansvarig BA 

Jakthundens dag i Vårgårda, även BA var på plats, med lite uppvisning. 

Höstens prov är färdigplanerade, med domare och platser. 

Samarbete med övriga spanielklubbar, fungerar bra med en gemensam kalender, så inget 

krockar. 

Medlemskollen- styrelsen har beslutat att ge Biggan, en inloggning för kontroll av startande. 

 

f. Viltspårsansvarig ML 

Ordinarie prov samt elitprovet i Fotskäl är klart, det blev att jaga domare i sista minuten, då 

många föll bort. 

SKK, har gamla register på domare som behöver uppdateras, och detta skapade ett 

problem. 

Styrelsen ger ML i uppdrag, att kontakta SKK, beträffande om uppdatering på domarlistan. 

Proven var väldigt uppskattade, och det var mycket bra hundar med på elitspåret. 

ML planerar en konferens med domarna från proven, för att skapa ”råd o anvisningar för 

elitprov i Västra” 

DM med FRK Västra är klar 

41 st. spår är registrerade hittills i Västra 

ML och Jan-Inge är nu diplomerad viltspårsinstruktörer. 

Domaraspiranterna har delvis börjat sina uppdrag 

SM kval - två ekipage är kvar, att gå sina spår. 

 



 

 

 
g. Utställningsansvarig MS 

Nästa utställning 31/8 samt 1/9 i Karlsborg, planeringen är i full gång, även dessa kommer 

att gå vis SKK anmälan. 

MS välkomnar en ny medlem i kommittén, som är från Karlsborg, och det är till god hjälp 

inför höstens utställning. 

 

h. Utbildningsansvarig TC 

Spanielkursen börjar 16 juni 

Höstens kurser är under planering, en A provs kurs, samt nkl/öppen/elit kurs är tänkt 

BN och MS har anordnat en kommissarieutbildning i Skara, sex personer deltog 

Tollarklubben och engagerade i Borås, önskar en kommissarieutbildning 

Mock Trial utbildning genomförd i Skaraborg. Funktionärsutbildning på lördagen och sedan ett MT 

på söndagen där praktik skedde. 

 
i. Informationsansvarig MSH 

MSH håller på att sätta sig in i hemsidan, med sin kontaktperson. 

Det skall byggas sidor för sektionerna, direkt på Västras hemsida. 

 
j. Tollingansvarig BN 

Tre prov är planerade i höst,  

 
k. F-BR ansvarig BN 

Två ytterligare FBR, har tillkommit 

 

§ 53                Övriga ärenden 

Viltspårsdomare, det är olika arvoden mellan olika hundklubbar, och det kan vara känsligt, 

men vi kan bara betala det arvode som SSRK HS beslutat. 

   

§ 54                Kommande styrelsemöte  

 Fysiskt möte i Kallebäck 19 juni kl.18,30   

 

 

  



 

 

                        

§ 55              Mötets avslutande 

                     Ordförande tackade samtliga medverkande och mötet förklarades avslutat. 

 

 

 

Protokollförare 

 

 

      

Patricia Benois, sekreterare 

   

 

Justeras 

 

 

                        _____________________________              

Berth Nilsson, Ordförande                Peter Landén, Kassör 

 
 
 
 


