
 
 

 

Protokoll fört vid styrelsesammanträde  
SSRK Västra avdelningen 
Datum: 26 mars 2020 

Tid: kl.    18:30 
Plats: telefonmöte 
 
§ 26-35 
 
Närvarande:   

Eddie Nilsson EN 
Peter Landén PL 
Marie Larsson ML 
Margareta Stigson MS 
Maria Smedh MSH 
Pernilla Björndell PB 
Eva Sjölinder-Hansson ESH 
Anna-Lena Wendt ALW 
 

Frånvarande: Bert Andersson BA 
 

 
  

§ 26 Sammanträdet öppnas 

Ordföranden MS hälsade alla välkomna och förklarade sammanträdet öppnat. 

 
§ 27 Val av protokollförare 

Till protokollförare för mötet utsågs sekreterare PB. 

 
§ 28 Val av justeringsman 

Till justeringsman utsågs ESH samt EN, att jämte mötesordföranden MS, justera 

protokollet. 

 



 

 
§ 29 Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes. Inga övriga ärenden, varför § 33 i dagordningen stryks. 

 
§ 30 Föregående protokoll 

Avdelningen har beslutat att inte ha någon enskild styrelsemedlem att ansvara för 

utbildningsfrågor. Avdelningen har istället valt att hantera utbildningsfrågor centralt 

och dessa hänvisas därmed till styrelse@ssrkvastra.se . 

 

Ordförande påminner om att tystnadsplikt gäller för styrelsemedlemmarna innan 

protokoll är justerade. Årsmötesprotokolelt är fortfarande ut för påskrift av justerare. 

 

§ 31 Skrivelser  
Inkommande – SSRK kansli  
2020 v. 3 - 12 
 
V. 3 
090-1164 SKK DN-beslut 103/2019 

 
V. 4 
060-460 Allrounddomare, exteriör 
060-462 Information SRD inför årets utställningssäsong 
030-042 Betr. Information om förändrade ersättningsregler etc. 
075-210 Betr. Sponsring från Royal Canin 
 
V. 6 
090-1172 Nya styrelseuppgifter 2020/2021 

 
V. 7 
070-187.11 Auktorisation som spanieljaktprovsdomare B - M Hallgren 
035-171.1 Remiss retrieverjaktprovsdomare Jeanette Arleheim 
050-113.1 Remiss Viltspårdomare Susanne Sedvall 
010-249 Inbjudan Representantskapsmöte och Funktionärsträff 2020 
050-107.2 Betr SSRKs 75-års jubileums viltspår 

 
V. 9 
030-043 Protokollsutdrag §9 HS-möte 20200208--09 
015-064.1 Protokollsutdrag §13 HS-möte 20200208--09 
030-044 Protokollsutdrag §29 HS-möte 20200208--09 
035-175 Protokollsutdrag §69 HS-möte 20200208—09, separat mail Anvisningar WT 
Retriever, Riktlinjer WT Retriever 
060-464 Ansökta, och godkända, utställningar 2022 
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045-035 Aktuell information om SSRK Prov 
075-212 Vi firar att SSRK fyller 75 år, separat mail 
010-248.1 Ang dispens hundförbudstiden 

 
V. 10 
090-1178 Protokoll HS och kommittéer 8-9 februari 2020 
090-1190 DN-beslut nr 15 2019 
DN åtgärder 2019 En förklaring 
090-1194 Inbjudan domarutbildning rallylydnad 
010-251 FCIs uttalande gällande Coronaviruset 
UT 015-064.1 Publicering av kommittéprotokoll 
VU-beslut §1 Remissyttrande om viltspårregler 
VU-beslut §14 Auktorisation av Retrieverdomare B/A 
VU-beslut §15 Auktorisation av Retrieverdomare B/A 
Rättelse §13 Protokoll HS och kommittéer 8-9 februari 2020 
Kommittéprotokoll 
 
V. 11 
050-116 Anmälningsavgift och domarersättning viltspår 
050-117 Arrangera SSRKs viltspårmästerskap 
015-068 Betr Corona-virus 
045-035.1Aktuell information om SSRK Prov 
010-249.1INSTÄLLT - SSRKs funktionärsträff och representantskapsmöte 2020 

 
V. 12 
015-069 Åtgärder mot spridning av coronaviruset 
015-069.1 Information ang Corona-virus 
015-069.2 Till de klubbar som använder SKK Internetanmälan 
050-102.1 Remiss - viltspårdomare Peter Jansson 
015-069.3 Års- och fullmäktigemöten på distans pga Covid-19 
Information SKKs klubbar bokade lokaler på SKKs kansli 

 
Inkommen post 
Föreningskommittén informerar - SKK rekommenderar klubbar att skjuta upp 
årsmöten (SKK) 
En hälsning från vår ordförande i dessa svåra tider. (SKK) 
Föreningskommittén informerar - Distansmöten med anledning av covid-19 
Inbjudan och anmälan domarutbildning Rallylydnad (SBK) 
Tips i coronatider (SKK) 
Betr. Bokade lokaler på SKKs kansli - påminnelse (SKK) 
Årsmöteshandlingar GBG/sektionen 
Årsmötesprotokoll sektion Halland 

 
Utgående skrivelse 
remissvar viltspår 050-113.1 

 



 

Utgående post 
015-069 Extra postutskick - Info betr Covid-19 (Avdelningar & rasklubbar) 
040-064 Utvärdering av NBP A och NBP B (Avdelningar & spanielrasklubbar) 

 
§ 32 Rapporter 

a. Ordförande 

Följer noga rapporteringen kring pandemin för att kunna fatta kloka beslut. 

b. Sekreterare 

Efterlyser molnlagring för avdelningen. Svaret blir att det finns och att 

inloggningsuppgifter skickas till sekretaren. 

c. Kassör 

Ang. den inställda utställningen. 12 kr/hund får medlemmarna stå för själva, 

avdelningen betalar tillbaka resterande anmälningsavgift. 

Studiefrämjandet har betalat ut pengar till Gbg-sektionen istället för till 

avdelningen. Det rör sig om 3200 kr för 2019 och 1600 kr för 2018 som 

alltsammans är utbetalt i januari 2019. 

Avdelningen behöver hitta återbetalningsrutiner för tävlingar så att det blir 

smidigt. Budgeten justeras halvårsvis. Prognosen är att avdelningen kommer 

tappa en del intäkter pga Covid-19 pandemin. 

d. Retrieverjakt 

WT-konferens har genomförts med ca 15 deltagare. 

19/4 Borås WT utannonseras. Diskussion kring om vi ska ställa in eller 

genomföra. I dagsläget 10 st anmälda. Styrelsen beslutar att WT-cupen ställs 

in. Vi avvaktar läget och stämmer av längre fram för att se om det går att 

genomföra i höst. 

Retrieverprov: I nuläget planerar vi för att kunna genomföra proven enligt 

plan. Letar ny provplats för ett prov. ÖKL 17/4 B-prov. Det finns några tankar 

och krokar ute. 

Eddie efterhör med SSRK prov hur det blir med lottning, återbetalning mm om 

en deltagare stannar hemma pga Covid-19.Viktigt med tydlig information! 

Planerar en diplomeringskurs för WT-domar i höst, november. Ännu inte 

datum bokat. 

Det finns också ett behov av en provledarutbildning. 

e. Spanieljakt 

Arbetar med markfrågor inför höstens prov. 

f.  Viltspår 



 

Aspiranten har gjort sina första tjänstgöringar. Avdelningen har för få domare. 

Tagit in domare från Taxklubben Skaraborg för att aspiranten ska kunna 

slutföra sin tjänstgöring. 

Nytt diplom är framtaget för jubileeumsspåret 26/4 i Fotskäl. Söker 

anmälningar. Domare dömer på sin egen mark. 1 timmes mellanrum mellan 

deltagare. Prisutdelning sker via hemsida och FB. Domarkonferens utomhus 

eller via telefon. 

SM viltspår 2021, 1:a helgen i augusti. Avdelningen har fått påtryckningar om 

att anordna. Bidrag på 10 000 kr utgår ifrån HS. Vi har troligen för få domare i 

nuläget. Styrelsen beslutar att ej åta sig detta arrangemang 2021 men en 

ambition finns att kunna genomföra det 2022. 

g. Utställning 

Trots den inställda utställningen har vi inte förlorat så mkt pengar. Planerar att 

kunna genomföra tvådagarsutställningen i Karlsborg. Diskussion kring om vi 

har möjlighet att köra en trippelutställning i Karlsborg. Isf behöver vi ansöka 

om det. Frågan lyftes men bordlades till nästa styrelsemöte. 

h. Utbildning 

Diskussion: Vem ansvarar för mejladressen när vi inte har en person som är 

utbildningsansvarig? Beslut: Vi lägger ett autosvar på den adressen med 

hänvisning till styrelse@ssrkvastra.se . Informationsansvarig Maria ansvarar 

för att ordna med det. 

Diskussion: Har vi några instruktörer i avdelningen som har fått en 

diplomering/certifiering genom SSRK som ansvarar för att hålla kurser? 

Beslut: Ordförande Margareta tar reda på mer till nästa styrelsemöte. 

i.  Information 

Diskussion: Länken till RM2019 som ligger i huvudmenyn på hemsidan, 

behöver den finnas kvar? Beslut: Informationsansvarig Maria ansvarar för att 

den plockas bort. 

Förfrågan ifrån Mattias Wahle, Studiefrämjandet kring om avdelningen kan 

delta i “Huset fullt med jakt”. Diskussion: Mtp Covid-19 känns det osäkert om 

det blir av. Beslut: Informationsansvarig Maria hör med Mattias hur 

planeringen fortskrider. 

j. Tolling 

Inget att rapportera. 

k. FB-R 
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Inget att rapportera. 

 

 
§ 33 Övriga ärenden 

Punkten utgår. 

 

§ 34    Kommande styrelsemöte 
Måndag 27/4 kl. 19.00, telefonmöte. 

 

§ 35 Mötets avslutande 
Ordförande avslutade mötet och tackade för deltagandet. 

 

 
Protokollförare 
 
_____________________________ 
Pernilla Björndell, sekreterare 

 
 
Justeras 
 
_____________________________ 
Margareta Stigson, Ordförande  
 
 
 
_____________________________ _____________________________ 
Eva Sjölinder-Hansson Eddie Nilsson 
 


