
 
 
 

 

Styrelsemöte 

SSRK Västra avdelningen 
Datum: 25 maj 2020 

Tid: kl.    19:00 
Plats: videokonferens 
 
§ 46-55 
 
Deltagare:   

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 

Förhinder: 
Bert Andersson BA 

 

Dagordning 
 

  
§ 46 Mötets öppnande 

Ordföranden MS hälsade alla välkomna och förklarade sammanträdet öppnat. 

 

§ 47 Val av protokollförare 

Till protokollförare för mötet utsågs sekreterare PB. 

 

 



 

§ 48 Val av justerare 

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

 
§ 49 Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes. 
§ 50 Föregående protokoll 

Styrelsemöte 2020-04-27, protokollet godkändes och lades till handlingarna. 

 

§ 51 Skrivelser 
Inkommande – SSRK kansli  

v. 18 
040-077 VU-beslut §5 20200415 betr Auktorisationer SSRKs spanieljaktprovsdomare 
060-440.1 Betr avstängd exteriördomare 
060-470.2 Adjungerad exteriöransvarig 
040-078 Enkät från Svenska Jägareförbundet 
 
v.19 
015-069.13 Utdrag ur kommande CS-protokoll nr 4 2020 
 
v. 20 
015-069.14 Inställd klubbverksamhet med anledning av Covid-19 
015-069.15 CS Beslut per capsulam, 2020-05-12 
 
v. 21 
015-069.14.1 Uppdaterad information om inställd klubbverksamhet pga Covid-19 

 
§ 52 Rapporter 

a. Ordförande 

Information om senaste händelser kring Skaraborgsgruppens facebookgrupp. Samtal 

har förts med ordförande i SSRK HS. 

b. Sekreterare 

Styrelsen beslutar att upphäva § 19 på konstituerande  

styrelsemöte daterat 20200310. Istället fattar styrelsen beslut om att kassören Peter 

Landén 550807-5990 och ordföranden Margareta Stigson 530617-2403 tecknar 

firman var för sig. 

c. Kassör 

Det är underskott i avdelningens budget just nu pga brist på inkomster eftersom 

verksamheten är inställd till följd av Covid-19. Kostnader för inköp av rosetter och vilt 

ligger ändå kvar vilket skapar underskottet. 



 

d. Retrieverjakt 

Avdelningen har förhoppningar om att anordna särskilda prov. Det finns inom 

avdelningen två domare som uppgett att de kan tänka sig att ställa upp och döma. 

Särskilda prov ska ansökas om tre veckor innan. EN ordnar en mejllista för 

provledare inom avdelningen för att kunna samordna. 

Förslag om att skapa en arbetsgrupp som ska arbeta med planeringen inför 

unghundsderbyt 2021. Styrelsen beslutar att EN och ALW arbetar med att få avtal 

med markägare samt sammankalla medlemmar som är intresserade av att ingå i en 

sådan arbetsgrupp. 

ALW får i uppdrag av styrelsen att arbeta fram ett förslag på hur ett WT skulle kunna 

anordnas utifrån gällande riktlinjer avseende Covid-19. 

e. Spanieljakt 

BA hade förhinder att delta idag men har låtit meddela följande: Höstens vattenprov 

och fältprov är klara med marker och domare. Hur det kommer att se ut senare i höst 

utifrån läget med Covid-19, det är ingen som vet. Styrelsen planerar för jaktproven 

som att dom kommer att gå som planerat och skulle det framkomma uppgifter som 

gör att vi behöver ställa in så tar vi ställning till det på nytt. 

f.  Viltspår 

Jubileumsspåret blev inställt. SKKs jakthundkommitté har beslutat att endast rörliga 

prov får genomföras varför det inte går att senarelägga jubileumsspåret heller. ML 

har ställt frågan till viltspårskommittén gällande om det går att göra jubileeumsspåret 

som ett rörligt prov men ännu inte fått svar än. 

Ställt frågan till Berth Nilsson om möjligheten att hjälpa till att fortbilda och kalibrera 

domare vilket han har tackat ja till. 

Planerar för möjligheter att ha ett distriktsmästerskap. ML får i uppdrag av styrelsen 

att ta fram ett underlag med förslag på en budget och lyfta förslag med styrelsen vid 

kommande möte.  

g. Utställning 

Samtlig verksamhet är inställd efter restriktioner från SKK gällande Covid-19. Arbete 

med att boka upp domare för utställningar 2021 pågår. 

h. Utbildning 

ALW har försökt få kontakt med Studiefrämjandet men ännu inte lyckats. Uppdraget 

från förra styrelsemötet kvarstår och ALW fortsätter arbeta i ärendet. 

En kennel har bokat en viltspårkurs som anordnas via avdelningen i samarbete med 

ML. Planerar en viltspårskurs för anlagsspår i slutet av juni. 



 

i.  Information 

En uppmaning till samtliga i styrelsen att se över sitt ansvarsområde och i kalendern 

och återkoppla till MSH om det finns information som behöver ändras. Se över så att 

alla länkar fungerar! Länkar till SSRK.se fungerar inte sedan de lanserat sin nya sida.  

j. Tolling 

Inget att rapportera. 

k. FB-R 

Inget att rapportera. 

 

§ 53 Övriga ärenden 
Ett mejl har inkommit till styrelsen från Helena Lundin per den 20200514 som låter 

meddela att hon avsäger sig uppdraget att sitta i avdelningens valberedning. MS 

kontaktar sammankallande Stina Hagberg för att efterhöra om de känner att de 

behöver någon ersättare. 

 

§ 54  Kommande styrelsemöte 

Måndag 29 juni kl. 19. 

Måndag 3 augusti kl. 19. 

 

§ 55 Mötets avslutande 

Ordförande MS förklarade mötet avslutat och tackade för deltagande. 
 
 
 
Protokollförare 
 
_____________________________ 
Pernilla Björndell, sekreterare 

 
 
Justeras 
 
_____________________________ 
Margareta Stigson, Ordförande  
 
 
 
_____________________________ _____________________________ 
Maria Smedh Eva Sjölinder-Hansson 


