
 

 

Protokoll styrelsemöte  
 

SSRK Västra avdelningen 

 

Datum:  2019-06-19 

Tid:  18,30 

Plats:  Kallebäck 

§ 56–65 

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

Bert Andersson    BA 
Marie Larsson   ML 

  Therese Carlsson     TC 
Förhinder: 

 
 
Maria Smedh   MSH 
Eddie Nilsson     EN    på telefon § 62 d 

 
 
    

 
  § 56 Mötets öppnande 

       Ordföranden BN hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. 

  § 57     Val av sekreterare 

      PB valdes att föra anteckningar under mötet. 

  § 58     Val av justerare 

    ML valdes att, jämte ordförande, justera protokollet. 

  § 59 Godkännande av dagordning 

   Dagordningen godkändes. 

 § 60 Föregående protokoll 

   Styrelsemöte 2019-05-22, protokollet godkändes och lades till handlingarna. 



 

 

 

 § 61 Skrivelser 

Inkommande – SSRK kansli v 21–24 
 
090–1132 DN-beslut 33/2019 

 090–1134 DN-beslut 37/2019 
 090–1136 DN-beslut 44/2019 
 090–1137 DN-beslut 45/2019 
 2019-05-24 Sugen på en förhandstitt-på din ras 
 2019-05-29 Resepool FM 
 090–1093.1 Inloggningsuppgifter SSRKs medlemsregister 
 010–241 Brev från SKK - Info från Dreverklubben 
 040–053.2 Remiss ansökan jaktprovsdomare spaniel 
 010–241.1 Betr. Information från Dreverklubben, ny skrivelse, vers 2 
 010–242 Information från SKK/FK   
  
  
 Inkommen post 
 Medlem, önskar kontakt med viltspårsansvarig 
 Curly coated retrieverklubben- beträffande kritiklappar 

Protokoll GBG sektionen 
 

  
  Utgående skrivelse 
 - 
   
 Utgående post 
 -  
  

                      

 § 62            Rapporter 

a.  Ordföranden BN 

Försäkring - vi väntar på HS samarbete ihop med jägarförbundet 

Biggan Elofsson har nu fått avdelningen tredje inloggningen till snabbkollen 

BN har varit på JG Jakt och beställt 17 000 skott till Västra´s prov   

BN har pratat med ansvarig för viltfrysen, gällande priser, dom bör justeras, 

BN ändrar på hemsidan, samt meddelar ansvarig.  

BN har haft möte med Skaraborgs Nätverk, styrelsen har vissa önskemål gällande hantering 

av officiella medier. 

Dokument med  policy och riktlinjer för lokal verksamhet inom SSRK Västra:s 

verksamhetsområde skall skrivas och MS ges uppdrag att skriva ett första utkast. 



 

 

SSRK HS har önskemål om att alla våra rasklubbar och SSRK skall ha ett bra samarbete, detta 

togs upp på FM, det är viktigt att få bort ”vi och dom” känslan. Statistiken visar att det är så 

vi tappar en del medlemmar 

 

b.  Sekreterare PB    

Deadline Apportören 2019-08-01, material önskas in mitten på juli, då det är semestertider       

 

c. Kassören PL 

Balans och resultat, är utskickat, ekonomin ser god ut. WT cupen ger bra med intäkter. 

 

 

d. Retrieveransvarig EN - telefon 

Senast WT cupen var i Skövde och den löpte på bra, väl genomfört 

Sista delen i cupen är Stättared 30 juni 

B prov på Sjöön där är domare klara, se SSRK Prov 

Oktoberprovet, är inte riktigt klart med domare 

Ett B prov är tillagt i Kilanda, Nkl, Willy dömer 

Flatklubben Västra vill arrangera ett Nkl i höst, ok till det 

A prov både i ekl och kkl samt praktiska jaktprov kommer att arrangeras under hösten. 

RM, planering pågår som är 3 oktober i Varberg, den är annonserad i Apportören nr 2 

 

 

e. Spanielansvarig BA 

Domarremiss gällande VA prov, kategori D, BA ges i uppdrag att skicka in remissvar till 

kansliet. 

 

f. Viltspårsansvarig ML 

SSRK HS skall uppdatera alla aktiva viltspårsdomare, i samarbete med avdelningarna. 

ML, har kontaktat samtliga domare i avdelningen, i dagsläget har vi en domare som skall 

avauktoriseras 

Gällande domareleverna är 2 av 3 igång,  

Springer väst har lagt ut sitt KM, 3 augusti i Hökensås, och kan ta ca 20 startande  

Cockerklubben har sitt KM 14 september i Hökensås 

Labbväst KM planeras, men behöver ev ha 30 spår, det ställer krav på marker. 

22 september har vi vårt ordinarie prov i Högsäter 

ML har fått tillgång till nya marker, i samarbete med jägarförbundet, som är väldigt bra 

spårmarker. 



 

 

Kurs i avancerat spår är under planering i Skaraborg  

Uttagning till SM är klar, Lotta Johansson-Fröjd blev segrare och reserv är Malin Tilerstrand 

 

 
g. Utställningsansvarig MS 

Dubbelutställning i Karlsborg, ringsekreterare är ett problem att få tag i, MS kommer 

eventuellt att kontakta andra avdelningar.  

Domare är klara och webbanmälan går via SKK. 

 

h. Utbildningsansvarig TC 

Spaniel kursen är igång 

Wilma Steen – en i Gbg och en i Borås, för nybörjare, planeras 

Lite riktlinjer behövs när vi anlitar externa instruktörer 

Kommissarie utbildning Skaraborg, har varit med 6 deltagare 

EN kommer med förslag på att anordna kurs, i samband med domare från Danmark till RM. 

 
i. Informationsansvarig MSH 

- 

 
j. Tollingansvarig BN 

- 

 
k. F-BR ansvarig BN 

3 FBR är genomförda 

 

§ 63                Övriga ärenden 

 - 

   

§ 64                Kommande styrelsemöte  

 Telefonmöte 4/9, kl.19,00, BN skickar ut inloggningsuppgifter. 

 Fysiskt möte 16/10 kl.18,30, BN återkommer med plats.  

   

                        



 

 

§ 65              Mötets avslutande 

                     Ordförande tackade samtliga medverkande och mötet förklarades avslutat. 

 

 

 

Protokollförare 

 

 

      

Patricia Benois, sekreterare 

   

 

Justeras 

 

 

                        _____________________________              

Berth Nilsson, Ordförande                Marie Larsson, viltspåransvarig 

 
 
 
 


