
 
 

 

Protokoll fört vid styrelsesammanträde  
SSRK Västra avdelningen 
Datum: 27 april 2020 

Tid: kl.    19:00 
Plats: telefonmöte 
 
§ 36- 45 
 
Kallade:   

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 
Bert Andersson BA 

 

Dagordning 
  

§ 36 Mötets öppnande 

Ordföranden MS hälsade alla välkomna och förklarade sammanträdet öppnat. 

 

§ 37 Val av protokollförare 

Till protokollförare för mötet utsågs sekreterare PB. 

 

§ 38 Val av justerare 

Till justerare utsågs BA, att jämte mötesordföranden MS, justera protokollet. 

 



 

 
§ 39 Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes. 

 

§ 40 Föregående protokoll 
Styrelsemöte 2020-03-26, protokollet godkändes och lades till handlingarna. 

 

§ 41 Skrivelser 
Inkommande – SSRK kansli  

v. 13 
040-068 Ang höstens spanieljaktprov 
050-118.1 Återauktorisation viltspårdomare Per-Olof Landin 
015-069.4 SKK rekommenderar klubbar att skjuta upp årsmöten eller genomföra 
dem på distans 
015-069.5 Brev från SKKs ordförande 
060-466 Auktorisationer / exteriördomare 
060-467 Allrounddomare Göran Bodegård avliden 
060-468 Med anledning av inställda utställningar 
015-069.6 Information från SKKs Föreningskommitté 
015-069.7 CS-beslut och information gällande verksamhet inom SKK-Organisationen 
 
v. 14 
015-069.8 Uppdaterad information ang covid-19 
015-069.9 SBK ställer in alla officiella officiella tävlingar 
 
v. 15 - ingen veckopost till avdelningarna denna vecka 
 
v. 16 
015-069.10 Regler för distansmöte klara och förlängd dispens för fysiska möten 
015-072 Reduca  Styrelseportalen 
015--069.11 Justerat uttalande från SKK CS betr Inställd klubbverksamhet 
090-1197--1197.9 Nya avtal gällande Stora och Snabbkollen i medlemsregistret 
 
v. 17 
050-107.3 VU-beslut §7 20200415 betr 75-årsjubilem Viltspåraktiviteter 
015-069.12 Föreningspaketet påfyllt 

 
Inkommen post 
Justerat protokoll från årsmötet. 

 
 
 



 

§ 42 Rapporter 
a. Ordförande 

Medlemskollen: MS har tillgång till stora kollen. Tidigare behörigheter till 

snabbkollen kvarstår; Låtta Bergstrand, Biggan Elofsson, Eva Sjölinder-Hansson. 

b. Sekreterare 

Hur säkerställer vi att medlemmar får svar via de kontaktvägar vi har? 

Styrelsen beslutar att styrelsemedlemmarna får hjälpas åt att påminna varandra att 

svara på meddelanden som kommer på Facebook messenger och styrelsemejlen om 

de inte är riktade till någon verksamhetsansvarig. 

c. Kassör 

Just nu har vi underskott i ekonomin pga inköp av rosetter och vilt. Men inga 

intäkter för vilt just nu. Eftersom all verksamhet är inställd har vi inte några intäkter för 

prov och tävlingar. 

d. Retrieverjakt 

Höstens prov ska läggas in i SSRK prov snart. Tankar finns kring att ordna 

prov för ett mindre antal startande där man har enskilda samlingar för startande med 

mer “luft” emellan för att kunna hålla sig till SKKs riktlinjer gällande att max 10 

personer får samlas. De startande kan sedan åka hem innan nästa samling sker osv. 

Folkhälsomyndigheten har en restriktion på max 50 personer som ska gälla året 2020 

ut. Utifrån det är det tveksamt om vi kommer att kunna genomföra WT och prov i 

höst. 

Unghundsderby: I år är det Värmland som arrangerar men eftersom det ser ut 

som att det blir inställt så önskade Västra avd. att Värmland kan ta det 2021 men de 

har avböjt. 2021 är det planerat att Västra avd. ska arrangera. EN planerar att tillsätta 

en arbetsgrupp och försöka värva folk som vill driva detta. 

Apportera för livet: Det finns en grupp medlemmar i SSRK Västra avdelningen 

som har tagit på sig att arrangera AFL 2021. Dock är SSRK Västra avd. inte 

inblandad i arrangemanget. 

e. Spanieljakt 

Kommande spanielprov ÖKL och SKL: BA har bokat två helger i oktober 

respektive november i Halmstad och Öxnevalla. Viktigt att boka i god tid för att få 

tillgång till marker. Vattenprov är enklare att ordna och kan organiseras med kortare 

varsel. I dagsläget inga sådana prov planerade. 

Ett nybörjarprov har blivit inställt pga omständigheter kring Covid-19. 

f.  Viltspår 



 

21 anmälningar i april samt 10 anmälningar till klubbmästerskap. Ingen 

domare dömer fler än 4 deltagare vid klubbmästerskapet.  

Domarelever. Det finns 3 auktoriserade domare som tillhör SSRK Västra. 

Eftersom aspiranter ska döma på egen mark behöver domare åka till aspiranterna för 

att fullgöra aspiranttjänstgöringen. SSRK kräver två olika domare för att bli 

auktoriserad. Det blir långa resor och höga reseersättningskostnader för domare och 

avdelningen. Styrelsen beslutar att bevilja domare reseersättning för att domarna ska 

kunna slutföra sina domartjänstgöringar. 

Viltspår-SM är inställt. 2 av 6 har inte gått sina spår. Styrelsen beslutar att de 

som inte hunnit gå sina prov ska erbjudas detta eller få sina pengar tillbaka. 

Styrelsen beslutar också att de som anmält sig till SM-kval får ha kvar sin anmälan till 

nästa års kval. 

g. Utställning 

Domarna till den inställda Kungsbackautställningen har muntligen angett att 

de kan döma nästa år igen. Avdelningen behöver prata med dem och säkra upp en 

bokning. Mtp SKKs riktlinjer om max 10 personer kan vi inte ordna några 

utställningar. ESH ansvarar bokar domare. 

h. Utbildning 

MS har varit i kontakt med tidigare utbildningsansvarig Therese Carlsson för 

att efterhöra om det finns någon lista med personer som har gått SSRKs 

instruktörsutbildning. Therese har en lista med personer. MSH tar fram listan och tar 

tillsammans med ALW fram ett förslag till nästa styrelsemöte på hur vi kan erbjuda 

servicen till våra medlemmar att komma i kontakt med instruktörer och kurser. 

Hur gör vi med ansvaret för att anmäla till Studiefrämjandet kring våra kurser 

inom respektive gren för att få ersättning? ALW söker Mattias Wahle på 

Studiefrämjandet för att ta reda på mer hur det ska gå till innan styrelsen tar beslut 

om ansvarsfördelning. 

i.  Information 

Cissi Brusehed, Hallandssektionen, ansvarar för sektionens hemsida. Cissi 

har fått i uppdrag att göra om Hallandssektionens sida för kontaktuppgifter till 

styrelsen för att sidan ska vara mobilanpassad. Finner hon en bra lösning på det är 

tanken att MSH ska be om hjälp med att anpassa avdelningens sida på samma sätt. I 

dagsläget försvinner information för mobilanvändare. 

Information som ska publiceras kan skickas till MSH så lägger hon ut det på 

hemsidan. 



 

j. Tolling 

Inget att rapportera. 

k. FB-R 

Inget att rapportera. 

 
§ 43 Övriga ärenden 

Startavgifter spanielprov har höjts. Maxgränserna har höjts med 250 kr resp 200 kr 

som avdelningarna har möjlighet att ta ut. Avdelningsstyrelsen beslutar att höja alla 

prov med 100 kr men nybörjarprov B och vattenprov med endast 50 kr. Gällande 

prislista enligt följande: 

Startavgifter för spanielprov 2020 

Nybörjarprov A 550 kr 

Nybörjarprov  B 400 kr 

Vattenprov 300 kr 

Öppenklass 650 kr 

Segrarklass, enkelsläpp 650 kr 

Segrarklass parsläpp 700 kr 

 

§ 44  Kommande styrelsemöte 

Styrelsen beslutar att ha nästa möte som ett distansmöte via Zoom. Datum för 

kommande möten:  

måndag 25/5 kl. 19:00 

måndag 29/6 kl. 19:00.  

Ordförande skickar inbjudan med anslutningslänk. 

 

§ 45 Mötets avslutande 

Ordförande avslutade mötet och tackade för deltagandet. 

 
Protokollförare 
 
_____________________________ 
Pernilla Björndell, sekreterare 

 
 
Justeras 
 
_____________________________ _____________________________ 
Margareta Stigson, Ordförande Bert Andersson, spanieljaktansvarig  


