
 

 

Protokoll styrelsemöte  
 

SSRK Västra avdelningen 

 

Datum:  2019-09-04 

Tid:  19.00 

Plats:  Telefonmöte 

§ 66 - 75 

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

Marie Larsson   ML 
  Therese Carlsson     TC 

Maria Smedh   MSH 
  Eddie Nilsson     EN 
 
Förhinder:  Bert Andersson    BA 

 
 
    

 
  § 66 Mötets öppnande 

       Ordföranden BN hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. 

  § 67     Val av sekreterare 

      PB valdes att föra anteckningar under mötet. 

  § 68     Val av justerare 

     MSH valdes att, jämte ordförande, justera protokollet. 

  § 69 Godkännande av dagordning 

   Dagordningen godkändes. 

 § 70 Föregående protokoll 

   Styrelsemöte 2019-06-19, protokollet godkändes och lades till handlingarna. 

 



 

 

 § 71 Skrivelser 

Inkommande – SSRK kansli v 25 – 35 
  
   Medlemsstatistik 
 030-034 Beskattning av utländska domare 
 050-100.1 Remiss ansökan viltspårdomare -Clas Philippen 
 060-413 Inbjudan till seminarium för domar- och utställningsansvariga 
  060-414 Godkänt utställningsprogram 2021 
 075-203 Incidentrapportering 
 065-179 Avelsfunktionärsutbildning - distanskurs + helgkurs 
  Temporär lista svenska exteriördomare pga FCI Show Judges Directory nedsläckt f.n 
 060-417 Information från SKKs Utställningskommitté 
 090-1140 Info om HS mötesdatum 2019/2021 
 060-422 Auktorisationer exteriördomare 
 090-1144 Disciplinnämndens beslut 52/2019 
 060-423 SRD/BSI-blankett och SRD/BSI-häfte 
 190830 Gå distansutbildning i föreningsteknik i höst! 
 190830 protokoll_fullmäktige_och_hs_möte 
 040-051.5 Remiss jaktprovsdomare spaniel kat C - M Strauss 

070-198.1 Föreningsteknik på distans - SKK Play 
 035-147.8 VU-Beslut SKK JhK 20190822 betr rapphöns 
 075-205 My Dog 2020 
  
    
 Inkommen post 
 Brev från Ann-Louise Esbjörnsson , Zonova's hundtävlingsservice  
 Kent Bråtenholme, ringsekreterare 
 Utdraget från Polisens belastningsregister 
  
  Utgående skrivelse 
 Svar på remiss ang spanieldomare vattenprov  
   
 Utgående post 
 Svar, ringsekreterare 
 
                      

 § 72            Rapporter 

a.  Ordföranden BN 

Försäkring jägarförbundet, är nu tecknat, komplettering till SKK försäkring, den är väldigt 

omfattande, gäller all verksamhet, även icke medlemmar, samt ansvarsförsäkring. 

Skott för jaktprov har kommit. 

Viltpriserna är justerade 

Viltfrysen är flyttad, men är kvar på samma fastighet, med förbättringar. 

Dokument gällande förtydligande av Västras verksamhet och riktlinjer, ses över av styrelsen. 

  



 

 

     

 

b.  Sekreterare PB    

Apportören - Manusstopp 15 oktober, utgivning v 50 

 

c. Kassören PL 

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

Vi väntar på flera större utgifter från utställningen. 

 

Kopia på utdrag ur belastningsregistret, av kassör är gjord. På uppmaning av SKK till alla 

föreningar, efter vad som hänt i Dreverklubben. 

 

Vi behöver lite mera skyltmaterial SSRK Västra, samt komplettera med material i dom olika 

verksamheter. MS får i uppdrag att beställa en uppsättning beachflaggor. 

Samtliga verksamheter skall till kommande möte inventera investeringsbehov. 

 

d. Retrieveransvarig EN  

Alla B prov är klara med domare, och ligger i SSRK Prov. Några särskilda prov har tillkommit. 

Det har varit bra med deltagare på dom proven som varit, och allt har fungerat bra. 

 

A prov, 3 KKL samt 3 praktiska prov, är planerade under hösten 

 

Förtydligande till Tollarklubben, gällande WT, utan skott, att då bör det kallas något annat. 

 

RM, planering fortgår. 

 

WT cup en - arbetsbelastningen är för stor med för högt deltagande, förslag på en kommitté, 

som kan utvärderar och komma med förslag på lösning. EN tar tag i detta. 

 

Hundar med Nordiska meriter, lite otydligt gällande regelverk för uppflyttning till dom olika 

klasserna. BN tar med sig detta till HS 

 

e. Spanielansvarig BA 

Vi har haft två vattenprov, den 27/7 i Uddevalla och den 10/8 i Halmstad. Totalt 24 hundar 

till start och 18 godkända 

Ytterligare ett vattenprov i höst, som tillkommer 

 

f. Viltspårsansvarig ML 

ML har hjälpt till med Nordiska viltspåret i Värmland, Danmark vann. 



 

 

 

77 spår är hittills registrerade, ytterligare 32 spår i augusti, det blir totalt 109 st. 

40 ytterligare spår beräknas i september, med flera KM inplanerade 

 

Ord. prov är flyttat till Skövde, vi har domarbrist, då vi har problem med uppbokade 

domare, som har hoppar av.  

SSRK Västra har brist på egna domare. 

 

Två domarelever, är under utbildning. 

 

Det har varit kurs i Skövde i viltspår, en grupp av 5 ekipage, som har önskemål om 

fortsättning 

 
g. Utställningsansvarig MS 

Karlsborg utställning är precis avklarad, 281 hundar på lördag och 281 hundar på söndag. 

Lite kort med tid mellan anmälans slut till utställning, men det löste sig, det nya 

katalogsystemet fungerar bra.  

Platsen är väldigt bra, och uppskattad. 

Det uppstod diskussioner om jaktmeriterad hund, endast i jaktklass får tävla om BIS jakt. 

Detta har man tagit beslut om i HS, vi inväntar information. 

 

h. Utbildningsansvarig TC 

Viltspårskurs planerad i kurs 

Kurs i GBG med W. Steen, två kurser planerade 

Kurs i Borås med W. Steen, två kurser planerade 

Kurser i Skaraborg med H. Lundin, valpkurs, spaniel o retriever steg 2, är planerade 

Föreläsning till vintern, är på förslag. 

Riktlinjer för instruktörer är utarbetad och kommer att läggas ut på hemsidan. 

Studiefrämjandet har lagt ut om utbildning L1, vi kommer även länka detta via vår hemsida.  

 
i. Informationsansvarig MSH 

Inbjudan till My Dog- dags att planera bemanning. 

Datum för möte är klart, med ansvariga för sektionernas hemsidor, då deras hemsidor skall 

ligga på SSRK Västra’s hemsida 



 

 

 
j. Tollingansvarig BN 

Tollingprov i Halland, blev överanmält, så fler rutor ordnades och ytterligare domare 

kallades in, så att alla kunde starta 

 
k. F-BR ansvarig BN 

Fler FBR planeras under hösten, minst tre till i år 

 

§ 73                Övriga ärenden 

 -  

   

§ 74                Kommande styrelsemöte  

 Fysiskt möte 16/10 kl.18,30, Kallebäck. Lokal bokad. 

 Telefon möte 2/12, 19,00 

   

                        

§ 75              Mötets avslutande 

                     Ordförande tackade samtliga medverkande och mötet förklarades avslutat. 

 

 

 

Protokollförare 

 

 

      

Patricia Benois, sekreterare 

   

 

Justeras 

 

 

                        _____________________________              

Berth Nilsson, Ordförande                Maria Smedh 

 
 
 
 


