
 

 

Protokoll styrelsemöte  
 

SSRK Västra avdelningen 

 

Datum:  2019-12-02 

Tid:  19.00 

Plats:  Telefonmöte 

§ 88–98 

 
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 

 
 
    

 
  § 88 Mötets öppnande 

       Ordföranden BN hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. 

  § 89     Val av sekreterare 

      PB valdes att föra anteckningar under mötet. 

  § 90     Val av justerare 

    PL valdes att, jämte ordförande, justera protokollet. 

  § 91 Godkännande av dagordning 

   Dagordningen godkändes. 

 § 92 Föregående protokoll 

   Styrelsemöte 2019-10-06, protokollet godkändes och lades till handlingarna. 

 



 

 

 § 93 Skrivelser 

Inkommande – SSRK kansli v 42–47 
 
085–085.2 Auktorisation FBR Beskrivare Lena Östhed 

 191 018 information från SLU 
 060–445 Inför ansökan om utställningar 2022 
 050–106.1 Betr. revidering Viltspårsregler 2022–2026 
 050–107 Viltspår Jubileumsspår/tävling SSRK 75 år 
 050–079.9 Auktorisation viltspårdomare Hjördis Mämmi 
 050–081.3 Auktorisation viltspårdomare Mats Borg 
 035–161.1 Remiss jaktprovsdomare retriever - Tina Engström 
 060–446 Auktorisationer exteriördomare 
 030–036 Information om försäkringar 
 060–450 Ny gruppallround -domare grupp 8 
 090–1157 Disciplinnämndens beslut 79/2019 

 UT 060–442 Utställningsprogram 2022 
  
      
 Inkommen post 
 SKK- gällande domare på utställning i Karlsborg 
 Medlem, undrar om rosett championat 
 Föreningsarkivet - bokföring 
 
  
  Utgående skrivelse 
 -   
   
 Utgående post 
 - 
  
 
                      

 § 94            Rapporter 

a.  Ordföranden BN 

Planerade inköp för 2019-allt är beställt 

År 2020, planerar HS eventuellt att ha funktionärsträff samt representantskapsmöte, 

samma helg.     

 

b.  Sekreterare PB    

Manusstopp 15 januari 2020, för utgivning vecka 9. 

Material önskas början januari. 

VB 2019 och VP2020, material bör skickas så snart som möjligt, för ett första utkast till 

nästkommande styrelsemöte 



 

 

Maggan ordnar med tryck till årsmötet 

 

c. Kassören PL 

Önskar få in alla kvitton och räkningar för 2019, inför bokslutet. 

Inköp av frysar till Norra sektionen behövs för vilt, två stycken köps in och ställs på 

Alebäcken. 

 

d. Retrieveransvarig EN  

B proven är färdiga för i år, alla har varit fulla 

 

Ytterligare ett KKL är planerat 6e december 

A prov är planerat 12e december 

 

Det har varit provledare och WT träff i Kallebäck med 16 st. deltagare 

Vårens program är därmed klar för B prov och WT, det kommer en sammanställning.  

 

HS vill att Västra skall arrangera en uttagningstävling, för toppskiktet av tävlande i landet, 

som skall kunna möta upp konkurrensen från Europa. I april planeras en sådan uttagning, 

och samtidigt arrangeras ett Mocktrail samma helg   

 

    

e. Spanielansvarig BA 

Två prov är klara sedan förra mötet, ett i öppenklass samt en segrarklass. 

Inget mera planerat i nuläget 

 

f. Viltspårsansvarig ML 

Några har anmält sig till prov, men nu finns det snö i olika delar av distriktet, så vi inväntar 

barmark. 

Marie har haft kursverksamhet 

Ytterligare en vill söka som domarelev. 

Två personer har visat intresse för att gå instruktörsutbildning 

Planering inför 2020 pågår, även KM ihop med våra rasklubbar, om klubbmästerskapen skall 

vara officiella, så måste dom gå via SSRK 

Kurser efterfrågas av rasklubbar 

Det är 75 års jubileum för SSRK, önskemål från HS, är att varje avdelning skall arrangera ett 

jubileumsprov, preliminärt blir detta 25 eller 26 april 

 

 



 

 

g. Utställningsansvarig MS 

Kungsbacka 5e april, planering pågår, men GDPR ställer till det med bokning av domare och 

funktionärer. 

Ridklubben i Kungsbacka är bokat  

29–30/8 blir det utställning i Karlsborg 

 

h. Utbildningsansvarig TC 

Kurserna är färdiga för i år 

TC har skickat ut förfrågan på jaktkurs VT 2020.  

kursdeltagarna har varit väldigt blandade, tydlighet på kunskap hos hund och förare behövs, 

för dom olika kurstillfällena.  

Egna instruktörer i SSRKs regi, undrar över ersättning vid kurser, kost, logi och resor. 

PL ser vad studiefrämjandet kan hjälpa till med, när det gäller skatter och sociala avgifter. 

 

i. Informationsansvarig MSH 

My Dog, monterplatsen är klar, MSH har gjort inköp. 

Halva bemanningen är tillsatt, och fler behövs. 

 

Sektionernas websidor är under arbete, lagringsplats diskuterades, BN kontrollerar vad som 

finns på One. 

 
j. Tollingansvarig BN 

- 

 
k. F-BR ansvarig BN 

2 FBR har arrangerats, inga mera i år 

 

 

§ 95                Årsmöte 

 Lokal är bokad, BN tillfrågar en mötesordförande 

Valberedning – har ett svårt jobb framför sig, ordförande, retrieveransvarig, 

utbildningsansvarig och sekreterare avgår.  

 



 

 

§ 96 Övriga ärenden                 -  

   

§ 97                Kommande styrelsemöte  

 Januari fysiskt 21/1 kl. 18,30 i Kallebäck  

Årsmöte 2019-03-10   

                        

§ 75              Mötets avslutande 

                     Ordförande tackade samtliga medverkande och mötet förklarades avslutat. 

 

 

 

Protokollförare 

 

 

      

Patricia Benois, sekreterare 

   

 

Justeras 

 

 

                        _____________________________              

Berth Nilsson, Ordförande                Peter Landén, Kassör  

 
 
 
 


