
 

 

Protokoll styrelsemöte  
 

SSRK Västra avdelningen 

 

Datum:  2019-10-16 

Tid:  18.30 

Plats:  Kallebäck 

§ 76–87 

 
Närvarande:  Berth Nilsson   BN 
  Peter Landén    PL 
  Patricia Benois  PB 
  Marie Larsson   ML 
  Maria Smedh   MSH 
  Eddie Nilsson     EN 
  Bert Andersson  BA 
  Eva Arnell-Ek   EAE - valberedning 
   
 
Förhinder:  Therese Carlsson     TC 

Margareta Stigson  MS 
 

 
    

 
  § 76 Mötets öppnande 

       Ordföranden BN hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. 

  § 77     Val av sekreterare 

      PB valdes att föra anteckningar under mötet. 

  § 78     Val av justerare 

     BA valdes att, jämte ordförande, justera protokollet. 

  § 79 Godkännande av dagordning 

   Dagordningen godkändes. 

 § 80 Föregående protokoll 

   Styrelsemöte 2019-09-04, protokollet godkändes och lades till handlingarna. 



 

 

 § 81 Skrivelser 

Inkommande – SSRK kansli v 36–41 
190905 SKK:s stoppar temporärt norska hundar från att delta 

 035–162.1 Remiss betr. retrieverdomare B Sören Svärd 
 190910 Fortsatt stopp för norska hundar att delta på evenemang i Sverige 
 191010 Checklista för jaktprov med fågel 
 191010 Sjukdomssituationen i Norge 
 190916 2019-års program i serien SKK Play för uppfödare 
 190916 Uppdaterad information om läget i Norge 
 190920 Förtydligande om apporter-SKK 
 060-440 Avstängd exteriördomare 
 060-441 FCI Judges Directory samt lista kontaktuppgifter svenska ext.domare 
 075–202.2 Protokollsutdrag HS-möte 190907–08, §419 
 190927 Norska hundar åter välkomna 
 191003 Utställningskommittén påminner om stipendiet för funktionärer 
 060-442 Ansökan om utställningar 2022 inkl. bilaga 
 060-444 Hinder för deltagande på utställning 

 070-002 Instruktörsutbildning/Diplomering 2020 
  
    
    
 Inkommen post 
 SSRK- kopia från SKK, avstängning av hund 
 Föreningsarkivet - arkivering protokoll 
 Protokoll GBG avdelningen 
 Inbjudan workshop 
 Tävlingsavdelningen SKK 
 Lab väst, årsmöte 
 Rosett Jaktchampion 
   
  
  Utgående skrivelse 
 Angående viltspårprov cockerklubben 
  
 
 Utgående post 
  
 
                      

 § 82            Rapporter 

a.  Ordföranden BN 

Viltfrys – kompressorn behöver bytas, möjlighet finna att byta till en bättre begagnad, till ett 

bra pris inklusive installation, mötet beslutar att byte bör ske.  

Policy- och riktlinjer för lokal verksamhet inom SSRK Västra´s verksamhetsområde, kommer 

att presenteras på hemsidan samt facebook   

  



 

 

 

b.  Sekreterare PB    

Apportören, manus är inskickat, samt information om årsmöte år 2020. 

PB har varit i kontakt med Föreningsarkivet i Mölndal, om att arkivera alla protokoll, mötet 

beslutar att vi anlitar deras tjänster 

PB skall även kontakta dom och se om dom kan arkivera all bokföring. 

 

c. Kassören PL 

Balans- o resultaträkning är utskickad, och ekonomin ser god ut. 

Lite inköp behöver göras till dom olika verksamheterna. 

Beslutades att inköpa: 

- 2 st startpistoler, 6 mm, till viltspår- och utbildningsverksamheten 

- lamineringsmaskin  

- 150 tvåfärgade dummies samt 10 dummieväskor 

 

 

d. Retrieveransvarig EN  

Alla hösten B- proven har haft full anmälan, det är fortfarande några prov kvar, och dom 

kommer nog att fyllas.  

Eventuellt kan ett funktionärsprov tillkomma. 

Två KKL prov blev inställda, pga. av sjukdom, dessa kommer att ersättas med nya prov. 

Ett praktiskt prov är kvar 

Provledarträff planeras i november, ihop med WT arrangörer. 

Samarbete sker med närliggande avdelningar, så att så lite prov som möjligt, krockar. 

 

Retrievermästerskapet, 16 hundar startande, det var väldigt publikvänligt och ansvariga 

presenterade det väldigt bra och arrangemanget verkar ha varit väldigt uppskattat av 

tävlande, domare och publik. 

Ekonomin för RM, ser väldigt bra ut. 

 

Nästa stora arrangemang blir Unghunds derbyt år 2021 

 
 

 

 

e. Spanielansvarig BA 

Höstens prov är snart klara, det har varit tre vattenprov med totalt 32 hundar, ett 

segrarklassprov med 10 hundar, där 3 CK och ett CERT delades ut och en blev då SEJ(j)Ch. 

Ett prov är kvar i november, det kan tillkomma något mera, men det är väderberoende. 



 

 

BA har önskan om fodersponsor, BN hade kontakt med Doggy,, som är en lokal leverantör, 

inför Retrievermästerskapet och de ställde välvilligt upp med foderpriser.    

 

 

f. Viltspårsansvarig ML 

Det rullar in anmälningar varje vecka 

Två nya viltspårsdomare från annan rasklubb, vill samarbeta. 

 Flera KM är nu avslutade, och ML har lite idéer på avtal man kan skriva mellan parterna, så 

att man tydliggöra, vad som förväntas av samtliga parter vid ett KM, för att undvika 

missförstånd. 

Cockerklubbens KM, blev väldigt mycket ordväxling, ML gjorde en skrivelse till HS. 

Ordinarie prov i Skövde, gick väldigt bra och markerna var över förväntan. 

ML kan tänka sig att arrangera viltspårs SM år 2021, men i så fall behövs en kommitté 

Våra huvudsponsorer har vi problem med, Royal Canin  - går ej att få tag på, och Agria- där 

anländer sakerna för sent. 

Ny sponsor på spårlinor, har ML fått kontakt med 

Västra’s två viltspårseleverna går snart aspirant, samt vi har en ny som är intresserad. 

 
 

g. Utställningsansvarig MS 

Planering inför 2020 pågår, både Kungsbacka och Karlsborg 

Karlsborg är redovisat och klart 

9 november åker MS, som utställningsansvarig till Stockholm på informationsmöte. 

. 

h. Utbildningsansvarig TC 

Kurserna med Wilma Steen är igång, samt apporteringskursen i Skövde. 

ML har haft två kurser i introduktion viltspår, en i Skövde och en i Dals Långed 

Eventuellt kommer ML att ha en kurs till i Göteborg.  

 
i. Informationsansvarig MSH 

My dog är bokat med HS, nytt material är beställt av HS och kommer att skickas till MSH. 

Bemanning My Dog, bör annonseras snart, och Rasparaden som är dagligen, där kollar MSH 

med rasklubbarna, att alla raser representeras. 

MSH har haft telefonmöte med sektionerna, angående hemsidan,  



 

 

styrelsen besvarade flera frågor som ställdes  

 
j. Tollingansvarig BN 

Det har varit ett prov med 10 startande och provsäsongen är nu avslutad i avdelningen. 

 

k. F-BR ansvarig BN 

Ytterligare en beskrivning är tillagd och eventuellt kommer ytterligare en att genomföras. 

 

§ 83                Valberedningen 

EAE representerade valberedningen, tre kommer att avgå vid årsmötet,  

Valberedningen kommer att behöva hjälp, för att finna nya representanter 

  

§ 84 Årsmöte 2020 

Årsmötet 2019 som lades på en vardag var en succé deltagarmässigt jämfört med åren 

innan. 

Beslutades att årsmötet blir tisdagen den 10 mars 2020, kl. 19,00 i Kallebäck SBK 

 

§ 85              Övriga ärenden 

          

  

§ 86                Kommande styrelsemöte   

 Telefonmöte 2/12 kl. 19,00 , BN återkommer med inloggningsuppgifter. 

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

   

                        

§ 87              Mötets avslutande 

                     Ordförande tackade samtliga medverkande och mötet förklarades avslutat. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Protokollförare 

 

 

      

Patricia Benois, sekreterare 

   

 

Justeras 

 

 

                        _____________________________              

Berth Nilsson, Ordförande                Bert Andersson, spanielansvarig 

 
 
 


