
 

 

Protokoll styrelsemöte  
 

SSRK Västra avdelningen 

 

Datum:  2020-01-21 

Tid:  18.30 

Plats:  Kallebäck 

§ 1 - 11 

 
Närvarande:  Berth Nilsson   BN 
  Peter Landén    PL 
  Patricia Benois  PB 
  Marie Larsson   ML 
  Maria Smedh   MSH 
  Eddie Nilsson     EN 
  Bert Andersson  BA 
  Therese Carlsson     TC 

Margareta Stigson  MS 
 
   
 
   

 
  § 1 Mötets öppnande 

       Ordföranden BN hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. 

  § 2     Val av sekreterare 

      PB valdes att föra anteckningar under mötet. 

  § 3     Val av justerare 

    TC valdes att, jämte ordförande, justera protokollet. 

  § 4 Godkännande av dagordning 

   Dagordningen godkändes. 

 § 5 Föregående protokoll 

   Styrelsemöte 2019-12-02, protokollet godkändes och lades till handlingarna. 

 



 

 

 § 6 Skrivelser 

Inkommande – SSRK kansli  
2019v 48 – 2020 v2 

  
2019 030-038 Protutdrag §475 HS-möte 20191123/24 
 050-105.4 Ny viltspårdomare Anders Henningsson 
 030-039 Enkät betr sammanslagning av funkträff och representantskap 
 035-172.1 Protutdrag §533 HS-möte 20191123/24 
 UT 035-172 Retrivermästerskap Västra 
 070-210.4 Auktorisation Retrieverjaktprdomare B/A Andreas Josefsson 
 050-107.1 SSRKs 75årsjulbeliems viltspårprov 
 050-108.1 Remiss- Viltspårdomare Johan Fritz 
  
2020 030-040 Utbetalning av medlemsavgifter kvartal 2 2019 
 040-064 NBP A och NBP B under åren 2014-2019 
 060-455 Tillägg - SKKs Allmänna regler - Disqualified pga ohälsa 
 060-456 Inbjudan till utbildning Katalog för PC 
 070-216.4 Domarauktorisation retriever B/A Bitte Sjöblom 
 090-1164 SKK DN-beslut 103/2019 
  
    
    
 Inkommen post 
 20191207 - Protokoll Gbg sektionen 
 20191209 – Springer väst 
   
  
  Utgående skrivelse 
 Ansökan viltspårsdomare Västra 
 Svar på remiss IN-050-108.1 Domaransökan Johan Fritz 
 SKK – Kungsbacka vårutställning 
 
  
 
 Utgående post 
 Svar enkät HS - samordna funktionärsträff och representantskapsmötet 
 Inbjudan WT konferens 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
                      



 

 

 § 7            Rapporter 

a.  Ordföranden BN 

Funktionär – och representantskapsmöte blir 18–19/4  

Blivande ordförande och nyinvalda i styrelsen, bör åka 

Den nya uppdateringen av SSRK prov – är pausat av SBK tills halvårsskiftet  

 

 

b.  Sekreterare PB    

PB tackar för inkommit material till Apportören, och korrektur är utskickat till styrelsen 
för godkännande 

 
VB o VP plan, utkast nr 1 är klart 

 

c. Kassören PL 

Balans o resultat 2019 ser god ut, över budget, trots investeringar, för att underlätta 

verksamheten, för framtiden. 

 

Faktura som avser 2019, har inkommit från en instruktör som avviker från skatteregler, 

kassör kontaktar vederbörande för rättelse 

 

 

d. Retrieveransvarig EN  

A prov i Falkenberg är genomfört, A provs verksamheten ser positivt ut för kommande år. 

 

Vårens B prov är planerade och skall läggas in i SSRK prov 

 

HS vill att våra svenska ekipage skall kunna konkurrera med övriga Europa, det planeras tre 

uttagningstävlingar runtom i Sverige, för att bilda ett lag till internationella tävlingar 2020 

Ett möte skall hållas inom en snar framtid, med planering. Vi skall ha en av tävlingarna i 

Västra. 

 

Västras WT cup är klar med datum och platser 

 

 

e. Spanielansvarig BA 

Provsäsongen över och nu planeras sommarens vattenprov. 

BA har fått ett bra samarbete med Ulkeröds gård. 

 

 



 

 

 

f. Viltspårsansvarig ML 

SSRK fyller 75 år och det kommer att gå en Viltspårs cup i landet, vi kommer att ha 

Jubileums spår/ordinarie den 26/4 

Det kommer att finnas ett regelverk med poängräkning och i slutet på året kommer det 

utses en vinnare. 

Flatklubbens DM går ej via SSRK i år 

Springer Väst kommer att ha sitt DM via SSRK 

Instruktörsutbildning kommer att gå i Väst, eventuellt i slutet på mars  

ML har skickat in svar på domarremisser 

Två domarelever är snart klara 

ML skall ha föreläsning för golden klubben om viltspår  

Styrelsen godkänner Johanna Sundesjö, att gå instruktörsutbildning 

 
 

g. Utställningsansvarig MS 

Kungsbacka utställning kommer härnäst, den 5 april. SKK internetanmälan ligger ute nu. 

Det blev problem med datum, då kansliet hade skickat fel datum till SKK, men det är nu 

tillrättat 

 

h. Utbildningsansvarig TC 

Förkunskaper på deltagare/hund innan kurs behöver vara tydligare, vid annonsering. 

TC skall tillfråga Wilma om kurs i Borås 

Då TC avgår, vill hon kommunicera med sin ersättare, innan flera kurser. 

Styrelsen gick igenom HS förslag på avtal till nya instruktörer som går utbildning genom 

SSRK som avdelningen bekostar, denna bör användas, men det skiljer mycket mellan 

kostnader på tex viltspår och instruktörsutbildning. ML tar fram förslag på 

viltspårsinstruktörskurs  

Den 22/2 blir det fortbildning för provledare i Alingsås, BG Landin är utbildare. 

 
i. Informationsansvarig MSH 

My dog gick bra, trots skadat material som kom från leverantör, alla montertider blev 

tillsatta och vi fick lite medlemmar. 

MSH har skickat in artikel till Apportören  

Förslag på en TV skärm med filmer i montern, på vad våra raser kan, MSH tar detta med HS   



 

 

Kalendern på Västras hemsida behöver flera ha åtkomst till 

 

 

 

 
j. Tollingansvarig BN 

Två prov är planerade i vår 

 

k. F-BR ansvarig BN 

Flera förslag på datum ligger ute FBRs funktionärssida, Carin Mortensen inväntar svar. 

  

§ 8 Årsmöte 2020 

 Lokal bokad i Kallebäck 

Gunnar Petersson är mötesordförande 

Sekreterare är PB 

Kallelse ligger ute på hemsidan  

Förtjänsttecken Brons, styrelsen har två förslag. XXXXXXX  och XXXXXX , PB skickar ut 

inbjudan till vederbörande, styrelsen skriver motivering. 

Styrelsen gick igenom första utkastet av VB o VP   

 

§ 9                  Övriga ärenden 

          - 

  

§ 10                Kommande styrelsemöte   

 Årsmötet 2019-03-10 

                         

§ 11              Mötets avslutande 

                     Ordförande tackade samtliga medverkande och mötet förklarades avslutat. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Protokollförare 

 

 

      

Patricia Benois, sekreterare 

   

 

Justeras 

 

 

             _______________________________              

Berth Nilsson, Ordförande       Therese Carlsson, utbildningsansvarig           

 
 
 


