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Styrelsemöte  
 

§ 97 Mötets öppnande 
Ordförande förklarade mötet öppnat. 

 
§ 98 Godkännande av dagordning 

Dagordningen gicks igenom och 4 nya punkter anmäldes: Unghundsderbyt 2019, 
förnyad avtalstext vid instruktörsutbildningar (under punkten Rapporter), avtal kring 
medlemskontroller (under punkten Skrivelser), ny telefonmötesfunktion (under punkten 
övrigt). Därefter godkändes dagordningen. 

 
§ 99 Val av Justerare  

Justerare valdes att jämte mötesordföranden justera dagens protokoll.  
 
§ 100 Föregående protokoll 

Vi gick igenom föregående protokoll. Inga ändringar noterades, varefter protokollet 
lades till handlingarna. 
 

§ 101 Rapporter   

Utställning & Spaniel: berättade att sista anmälningsdag för Utställningen är den 26 oktober. 
Det fattas fortfarande folk som tar hand om städningen. Om inga medlemmar anmäler 
sig att städa, blir det styrelsen som får ställa upp och städa. 

Jakt:  Ansvarig berättade att samarbetet med Garpenbergs Herrgård kring att förlägga 
Unghundsberbyt där inte lett någonstans. Därför har arbetsgruppen vänt sig till 
Orsa/Grönklitt med en förfrågan om att lägga arrangemanget hos dem. Där har man 
visat ett stort intresse av att ta emot oss och snabbt kommit med kostnadsförslag. 
Utifrån dessa presenterade han två budgetförslag för Unghundsderbyt. Nr1: 
endagsarrangemang med enbart UHD, Nr 2: UHD dag1 samt ett WT dag 2. Förslaget 
med ett tvådagars arrangemang blir mer lönsamt rent ekonomiskt. Styrelsen 
konstaterade att arrangemanget med övernattningar för funktionärerna också kan 
betraktas som en medlemsvårdande insats. 
Arbetsgruppen kring Unghundsderbyt har blivit större. Ordförande tar kontakt med 
Garpenberg och tackar nej till ett arrangemang där.   
 
Styrelsen beslöt att förslaget med ett tvådagarsarrangemang med Unghundsderby dag 
1 och WT dag 2 i Orsa Grönklitt var att föredra. Gruppen uppmanas att arbeta vidare 
och också undersöka om WT dag 2 även skulle kunna vara vårt KM.             
Provledarutbildningen kommer att ledas av Sune Nilsson och ansvarig kollar med honom 
hur kostnadsberäkningen görs – är det per kursdag eller per kursdeltagare? 
 
Avdelningen har fått frågan om vi tillsammans med Bergslagen vill arrangera 
Retrievermästerskapen 2021.  
Styrelsen beslöt att Jaktansvarig arbetar vidare med frågan. 
 
Frågan om vad som kan göra att Dalarnas prov sticker ut diskuterades lite. Man fann att 
frågan bör tas upp t.ex. under arbetsdagen, då framtidsversioner och arbetssätt ska 
diskuteras.  
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Viltspårsansvarig: informerade om att man ansökt om att få höja kostnaden för att gå viltspår 
till 350 kr.  

Utbildning: informerade i sin skriftliga rapport bl.a. om de två som anmält intresse för att gå 
instruktörsutbildningen.  
Styrelsen beslöt att ställa sig positiva till att de två anmäls till instruktörsutbildningen. 
Styrelsen diskuterade också avtalen kring instruktörsutbildningarna och fann att man 
bör revidera texten. Avd.kassören fick i uppdrag att uppdatera avtalen enligt de nya 
direktiven.  
Styrelsen diskuterade också tanken på att instruktörer som utbildats av annan 
organisation än SSRK, skulle kunna ha hundkurser för avdelningen. Bl.a. förs 
diskussioner med Jägareförbundet om vad de har för utbildningar och hur de ser ut.  
Styrelsen kom fram till att det skulle kunna vara OK att engagera en sådan instruktör, 
för de första grundläggande valp- och jaktlydnadskursnivåerna, men att det för att få 
hålla i de efterföljande, mer avancerade kurserna krävs sedvanlig SSRK-utbildning. Innan 
beslut tas i frågan, avvaktas resultaten från diskussionerna med Jägareförbundet. 

Kassören: informerade om att prognosen ser bra ut. Han berättar också att han kommer att 
registrera avdelningen som arbetsgivare, eftersom arvoden till domare och 
ringsekreterare vid vår två-dagarsutställning blir så hög att vi måste betala in skatt och 
sociala avgifter.  
Ekonomin kring från Tollarprovet är inte klart och han kollar upp detta.  

 

§ 102 Förberedelser för årsmötet 2019 

 Avd.sekr. meddelar att Falu Brukshundsklubb är bokad.  
Senast den 27 januari 2019 ska revisorerna ha fått vår färdiga Verksamhetsberättelse 
och bokslutet. Verksamhetsansvarig ser till att deras berättelse skickas till avd.sekr. i 
början av av december, så hon kan sammanställa materialet.  

 

§ 102 Tack till årets funktionärer 

 Styrelsen beslöt att årets funktionärer bjuds in till en middag med lite ”klurigheter” på 
Proselinsgården i Bjursås. Styrelsen återkommer om datum.  

§ 103 Motioner till Fullmäktigemötet 2019 

 Ordförande ville att ledamöterna till nästa möte ska ha läst igenom motionerna till 
kommande Fullmäktigemöte och återkomma med synpunkter till honom. 

§ 104 Planeringsdag 2018 

- Arbetsordningen tas upp under ett kommande möte för en uppdatering.  
- 30-årsjubileum bordläggs till kommande möte 
- Frågan om styrelsearbete skjuts till planeringsdagen.  

§ 105 Hemsida och Facebook 

 Webbmaster berättade att han kommer att presentera våra aktiviteter på förstasidan på 
hemsidan.  

§ 106  Apportören 
Manusstopp är den 15 jan 2019 och senast 10 jan. vill avd.sekr. ha in bidrag. 

§ 107 Skrivelser 
I veckobrev från Hs har meddelats att det kommit nya regler för hur avtalen kring 
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inloggning i medlemsregistret ska skrivas. Medlemsregisteransvarig i avdelningen är den 
som får teckna avtal för att kunna logga in på ”Stora kollen”. Sedan kan ansvarig skriva 
avtal med max tre stycken till om att få rätt att logga in i ”Snabbkollen”.  

 Styrelsen beslöt att avd.sekr tecknar avtal med HS om ”Stora kollen”.  
Vidare beslöts att sektion Södra och sektion Västerbergslagen utser varsin ansvarig för 
”Snabbkollen”, vilka sedan tecknar avtal med avd.sekr. om inloggning i 
medlemsregistret. 

§ 108 Övrigt 
- Jaktansvarig meddelade att han är intresserad av att hitta någon funktion som gör att 
det fungerar att hålla telefonmöten.  
Styrelsen beslöt att uppdra åt honom att försöka hitta en lösning på frågan och 
återkomma till styrelsen. 
Det framfördes önskemål om att ordförande och jaktansvarig deltar i ett av sektion 
Södras möten och berättar om arrangemanget Unghundsderbyt 2019. 

§ 109 Nästa möte 
Styrelsen träffas nästa gång den 1 december kl. 11.00, i Avesta. 

§ 110 Mötets avslutande 
Ordförande tackade ledamöterna och mötet avslutades. 

 
 
 


