
 
 

 

Styrelsemöte 

SSRK Västra avdelningen 
Datum: 29 juni 2020 

Tid: kl.    19:00 
Plats: telefonmöte 
 
§ 56 - 65 
 
Kallade:  Eddie Nilsson EN 

Peter Landén PL 
Marie Larsson ML 
Margareta Stigson MS 
Pernilla Björndell PB 
Eva Sjölinder-Hansson ESH 
Anna-Lena Wendt ALW 
Bert Andersson BA 

 
Förhinder: Maria Smedh MSH 

Dagordning 
 

  
§ 56 Mötets öppnande 

Ordförande välkomnade alla deltagare och förklarade mötet öppnat. 

 

§ 57 Val av protokollförare 

Till protokollförare för mötes valdes sekreterare PB. 

 

§ 58 Val av justerare 

Till justerare utsågs ML, att jämte mötesordförande justera protokollet. 

 

 



 

§ 59 Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkändes. 

 

§ 60 Föregående protokoll 
Godkändes och lade till handlingarna. 

 

§ 61 Skrivelser 
Inkommande – SSRK kansli  

v. 22 - Ingen veckopost 
 
v. 23015-069.16 Nya riktlinjer för års- och fullmäktigemöten 
050-065.10 Domarauktorisation viltspårdomare Jimmy Björling 
090-1210 Uppdaterade domarauktorisationer 
045-035.2 Vi närmar oss sensommarens och höstens provsäsong - Ny info om 
SSRK Prov 
050-119.2 Remiss - viltspårdomare Eija Mattsson 

 
v. 24 - kansliet stängt, ingen post 
 
v. 25 
Protokoll och VU-beslut från HS möte 20200517 
Kommittéprotokoll 
 
v.26 
015-069.20.3 Uppdaterad information - Covid-19 
 

 
§ 62 Rapporter 

a. Ordförande 

Information om senaste händelser kring Skaraborgsgruppens facebookgrupp. 

Under hösten 2019 arbetade dåvarande styrelse med en policy för SSRK Västra och 

sociala medier.  

b. Sekreterare 

Planerar att skicka protokoll från tidigare möten via postkedja för signering eftersom 

vi inte kan ha några fysiska möten. 

c. Kassör 

Lite pengar kommer in från tollingjaktprov och viltspårprov. I övrigt är det ett 

underskott i budget pga uteblivna aktiviteter. 

d. Retrieverjakt 



 

Planerar att sätta igång provverksamheten i höst. 

SKK har lättat på sin skrivelse från “ska” till “bör” vilket öppnar upp för möjligheter att 

ordna prov. Fortfarande ska proven vara av “regional karaktär”. 

Planerar en uppföljande provledarcertifiering 24/7 som B-G Landin ska hålla i. 

EN är invald i en A-provskommitté där ett möte ska hållas inom kort för att planera 

inför hösten.  

Unghundsderby planeras 29/5 i Halland. EN arbetar med att få ihop en arbetsgrupp 

för att planera inför arrangemanget. 

Frågan om lottningsprioritering vid sjukdomssymtom kom upp. Dvs förbrukar man sin 

start och hamnar lägre i lottningsprioritering om man väljer att stanna hemma pga. 

sjukdom. EN tar reda på information och återkommer. 

e. Spanieljakt 

BA kontaktar markägare inför höstens prov för att föra ett samtal kring hur vi gör om 

vi skulle bli tvungna att ställa in proven i höst. Planerar tillsvidare att hålla proven som 

planerat. 

f.  Viltspår 

Ca 14 spår denna månad. Några spår under juli planeras också och anmälningar 

kommer fortsatt in. Tre kurser planeras: avancerad introkurs 25-26/7, anlagsklass 

samt öppenklass planeras. Prissättning diskuteras. Styrelsen enades om att 1000 kr 

per kurs är en rimlig avgift. 

Väntar på besked från HS om en domare som ska auktoriseras. Två st har gått upp 

från domarelev till domaraspirant. Om allt går enligt plan har vi tre nya domare nästa 

år. 

ML har ett förslag på ett distriktsmästerskap. 3 ökl-spår görs inom avdelningen plus 

ett ekl-spår. Prisutdelning ska ske i samband med avdelningens årsmöte. Styrelsen 

tillstyrker och beslutar förslaget. 

Pga jakten som startar i augusti blir det svårt att genomföra jubiléumsspår pga 

marktillgång och tillgång till domare. Jubiléumsspåren flyttas därför till våren 2021. 

g. Utställning 

All verksamhet inställd pga Covid-19. 

Frågan om krav på exteriörbeskrivning inför jaktprovsstart lyftes. Har vi 

exteriördomare tillgängliga för detta? MS och ESH tar fram en lista på tillgängliga 

domare. 

h. Utbildning 



 

Önskemål om en kommissarieutbildning lyfts. Frågan om en kortare 

uppdateringsutbildning i SSRK prov lyfts också. EN efterhör med Berth Nilsson 

utifrån att det diskuterats att byta ut SSRK Prov till ett nytt system innan beslut fattas. 

ALW har sökt Studiefrämjandet men ännu inte fått något svar. 

i.  Information 

MS kan avlasta MSH med att lägga ut information på hemsidan. 

j. Tolling 

MS har haft kontakt med tollingjaktansvarig Therese Johansson. Styrelsen 

uppmuntrar rapporter från tollingjaktansvarig inför styrelsemötena. Styrelsen beslutar 

att bjuda in tollingjaktansvarig till nästa styrelsemöte. 

k. FB-R 

FB-R-ansvarig Carin Mortensen bjuds också in till nästa styrelsemöte. 

 
§ 63 Övriga ärenden 

Diskussion om hur vi kan engagera fler ungdomar i vår verksamhet för att säkerställa 

föryngring i klubben. 

 

§ 64 Kommande styrelsemöte 

6 augusti kl. 19:00 via Zoom. Obs! Ändrad tid sedan senaste protokoll. 

21 september kl. 19:00 prel. via Zoom. 

 

§ 65 Mötets avslutande 

Ordföranden tackade för deltagandet och avslutade mötet. 
 
 
Protokollförare 
 
_____________________________ 
Pernilla Björndell, sekreterare 

 
 
Justeras 
 
_____________________________ _____________________________  
Margareta Stigson, ordförande Marie Larsson 


