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Styrelsemöte  
 
 
 

§ 60 Mötets öppnande 
Ordförande förklarade mötet öppnat  

 
§ 61 Godkännande av dagordning 

Dagordningen gicks igenom och godkändes. 
 
§ 62 Val av Justerare  

Justerare valdes att jämte mötesordföranden justera dagens protokoll.  
 
§ 63 Föregående protokoll, från 2019-04-16 
 Protokollet gicks igenom. Jaktansvarig informerade om att SSRK Bergslagen diskuterar 

arrangemanget Retrievermästerskapet 2021 och ser positivt på frågan om att dela 
arrangörsansvaret. Han berättade vidare att SSRK centralt har lovat ett sponsorbidrag 
för RM.  

Styrelsen uppdrog åt jaktansvarig att kolla upp storleken på bidraget och villkoren för detta.  
 

Vad gäller för dokumentet Ansvarsområden för avdelningsstyrelsen så uppdrogs åt var 
och en att se över sina instruktioner till nästa sammanträde. Man konstaterade att en 
struktur för hur dokumenten samlas ”i molnet” bör byggas upp av Webbmaster och 
avd.sekr.. 
Därefter läggs protokollen till handlingarna. 

 
§ 64 Rapporter 

De skriftliga rapporterna gicks igenom. Viltspårsansvarig hade i sin rapport ställt en fråga 
gällande hur många jaktprovsprotokoll som ev. behövs beställas. Uppdrogs åt 
jaktansvarig att svara henne. Hon undrade också i rapporten om hur vi gör i år med 
reseräkning till ett par viltspårsdomare vid Spåncupskorgen.  

Styrelsen beslöt att vi betalar ut reseersättning som tidigare. 
 
Ordförande rapporterade från Fullmäktigemötet och konstaterade att det var en rad 
motioner som fick avslag. Bland andra vår egen motion, där Hs hänvisar till finansiering 
av ett nytt ”SSRK prov” som skäl till avslaget. Men det var ett bra möte med trevlig 
stämning.  
     Bilaga § 64 

§ 65 Unghundsderbyt 2019 
 

 Ekonomin ser i dagsläget positiv ut. Ännu saknas en hel del priser till Derbyt och en 
person till har kopplats in på den uppgiften.  
Frågan om hur det ser ut med förtäringen under UHD är inte klargjord än.  
Viktigt att förhöra sig om vilken bevakning media kommer att ha på Unghundsderbyt.  
Medieansvarig tillfrågas om saken och vi kollar om t.ex. Apportören kommer att bevaka 
evenemanget eller lokalpress och lokal-TV. 

 
Punkterna 7, 8 och 9 (Ansvarsområden samt Värdegrundsfrågorna) bordläggs då flera 

ledamöter inte kunnat närvara vid kvällens möte. 
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§ 66 Hemsidan och Facebook 
 Inget nytt att diskutera. 
 
§ 67 Skrivelser 
 Den skrivelse som SKK skickat ut ang. rökförbud diskuterades. Styrelsen kom fram till att 

detta gäller bara särskilt utpekade platser som t.ex. på inhägnade idrottsplatser, utanför 
vårdinrättningar eller skolor och barnlokaler.  
 

§ 68 Övriga frågor 
Det har kommit ett förslag från SSRK Gävleborg om att vi ska samarbeta kring ett A-
prov, någon gång under hösten.  

Styrelsen ser positivt på att samarbeta med Gävleborg kring ett sådant arrangemang och ber 
dem återkomma med budget och mer utförlig information. 
Uppdrogs åt en av ledamöterna att bjuda in dem till kommande möte i styrelsen. 

 
§ 69 Nästa möte 

Styrelsen träffas nästa gång den 18 juni, kl. 18.30 i Falun. 
 

§ 70 Mötets avslutande 
Ordförande tackade ledamöterna och mötet avslutades. 

 
 


