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Styrelsemöte  
 

§ 131  Mötets öppnande 
Ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.  
 

§ 132  Godkännande av dagordning  
Dagordningen gicks igenom. Noterades att i frågan om viltspårtävlingen Pinncupen behövs 
ett beslut. Den frågan lades in som punkt 15 i dagordningen. Därefter kunde dagordningen 
godkännas.  

 
§ 133  Val av Justerare 

Viltspåransvarig valdes att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 
 

§ 134  Föregående protokoll, från 2019-10-22 
Föregående protokoll gicks igenom. Noterades att Två personer, utöver ordförande, 
kommer att närvara vid sektion Södras styrelsemöte i morgonkväll.  
Förslag på funktionärstack och jubileums/profilprodukter diskuterades.  
Ordförande informerade om att hon skickat inbjudan att delta i arbetsdagen och 
efterkommande jubileumsmiddag till sektionernas styrelser.  
Därefter lades protokollet till handlingarna. 

 
§ 135  Rapporter (bilaga alla rapporter) 

Kassören informerade om att avdelningens kontoställning just nu pekar på ett plus. Han 
konstaterade att kursverksamheten i år gått mycket bra, just nu pekar det resultatet på ett 
bra, positivt resultat.  
Viltspåransvarig berättade att hon har träffat Falu kommuns eftersöksansvarige och de har 
kommit överens om ett samarbete.  
Jaktansvarig rapporterade från träffen med Dalarnas jaktkommitté. Där väcktes förslaget 
om att flytta ”Kuså-provet” till Ingels och där arrangera större jaktprov, ett jubileumsprov. 
Tanken är att alla klasser ska vara med och att alla klasser använder vilt. 

Styrelsen ser positivt på arrangemanget och uppdrog åt jaktansvarig att kolla upp hur det är 
med tillgång till marken och att stämma av med markägare om möjligheten att arrangera 
ett jaktprov i början av augusti.  
 
Styrelsen diskuterade frågan om KM. Förslag väcktes att detta skulle kunna ingå i den SSRK-
jubileumsdag som planeras. Arrangemanget skulle i så fall vara ett samarbete med SSRK 
Dalarnas jaktkommitté. Styrelsen bad att få återkomma i frågan.                            Bilaga §135 
 

§ 136 Rapport från Unghundsderbyt 2019  
Tävlingsledaren för Unghundsderby 2019 hade till dagens möte sammanställt en skriftlig 
rapport där han sammanställt de intryck och synpunkter, från arbetet och genomförandet 
av Unghundsderbyt, som arbetsgruppen kring arrangemanget lagt fram. Det noterades 
också att alla arbetsdokument och arbetsscheman m.m. finns samlade på SSRK Dalarnas 
Share Point-sida.              Bilaga §136 

 
§ 137  SSRK Dalarnas 30-årsjubileum 

- Ordförande har fått ett klartecken från Grand i Ludvika, om att det nya datumet 1 
februari 2020 går bra för dem. Styrelsen diskuterade lokaler och meny. Uppdrogs åt 
ordförande att tillsammans med en av suppleanterna göra en inbjudan, som ska skickas ut 
till alla medlemmar.  
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- Styrelsen diskuterade frågan om profilkläder/profilprodukter. Man fann att det är mycket 
arbete med att ta fram och administrera profilkläder, som kan beställas av medlemmarna. 
Mötet kom fram till att vi koncentrerar oss på att beställa någon profilprodukt till jubiléet.  
De två suppleanternatog på sig att ta fram några exempel och kostnadsförslag och 
återkomma till styrelsen. Konstaterades att diskussionen om förslagen behöver föras över 
nätet, för att vinna tid.  
- Hs har tagit fram särskilda jubileumsrosetter till deras 75-årsjubiluem. 
Utställningsansvarig, som håller på att beställa rosetter till våra utställningar 2020, kollar 
med Hs för vilka deras rosetter är avsedda. Hon kollar också upp med MG Event om egna 
jubileumsrosetter. 
 

§ 138  Instruktörsutbildning 
Hs har bjudit in till ny instruktörsutbildning. Avdelningen får skicka en representant. I mån 
av plats kan vi få skicka en till.  

Styrelsen beslöt att utbildningsansvarig erbjuder möjligheten till den person som uppfyller 
klubbens behov av instruktör. 

 
§ 139  Årsmötet 15 mars 2020 
          Mötet diskuterade olika möjlighet för upplägg av årsmötesdagen. Lokal finns prel.bokad.  

Valberedningen har bett att få komma till vårt kommande styrelsemöte och förhöra sig om 
hur ev. behov av nya till styrelsen ser ut. 
Frågan om ”SSRK’s förtjänsttecken” kom upp. Uppdrogs åt sekreteraren att undersöka 
villkoren för detta och återkomma till styrelsen.  

 
§ 140  Verksamhetsberättelse för 2019 

Ett första utkast till Verksamhetsberättelse förelåg. Dock saknades vissa delar, varför det 
uppdrogs åt sekreteraren att, efter att allt material inkommit, sätta samman materialet. 
Den som har bilder från sina resp.- verksamheter uppmanades skicka in dem till henne. Så 
fort Verksamhetsberättelsen är färdig, läggs den ut på SSRK Dalarnas Sharepoint-sida, så 
att alla kan korrekturläsa dokumentet.  

Styrelsen beslöt att en färdig Verksamhetsberättelse ska presenteras vid nästa sammanträde. 
 

§ 141  Verksamhetsplan för 2020 
Verksamhetsplanen är påbörjad. Det saknas fortfarande en hel del material. Uppdrogs åt 
sekreteraren att, då allt material har inkommit, sätta samman dokumentet 
Verksamhetsplan (inkl. budget). Till nästa styrelsemöte ska det finnas ett färdigt dokument. 
Även detta dokument kommer att presenteras på Share Point-sidan. 
 
 

§ 142  Hemsida och Facebook 
 Inget nytt anmäldes 

 
§ 143  Apportören 
 Ett manus till Apportören nr 1/2020, ska vara Hs tillhanda senast 15 januari. I detta nr 

kommer vi bl.a. bjuda in till årsmötet än en gång och en påminnelse om Club Showen i juni.  
sekreteraren vill ha in material till Apportören senast 10 januari.  
 

§ 144  Skrivelser 
Gagnef-Floda Brukshundsklubb har skickat en förfrågan om hur vårt intresse av att förlägga 
tävlingar eller träningar eller andra arrangemang i en hall, som de har för avsikt att bygga, 
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ser ut.   
Styrelsen tog upp frågan och konstaterade att det inte var möjligt att ha någon åsikt, då 
inte kostnaderna framgick i deras förfrågan. Styrelsen uppdrog åt sekreteraren att svara 
dem.  

 
§ 145  Pinncupen 

Viltspåransvarig berättade om det förslag som en grupp inom viltspårverksamheten i 
Borlänge har inkommit med. Man har en önskan om att få arrangera en viltspårstävling, 
kallad ”Pinncupen”, med ett nytt upplägg. Utförande och budget har presenterats. 
Gruppen har en önskan om att få bjuda på korv och fika under arrangemanget och vill ha 
stöd för denna merkostnad från styrelsen.  
Styrelsen ställde sig positiv till arrangemanget och såg inga hinder till att gruppen bjuder 
på det önskade. 
 

§ 146  Övriga frågor 
 Utställningsansvarig presenterade två budgetpapper, både för juniutställningen och för 

novemberutställningen och bägge beräkningarna visar på positiva siffror.  
 
§ 147  Nästa möte 
 Styrelsen träffas nästa gång den 21 januari 2020, kl.18.30 i Falun.  

Då ska Verksamhetsberättelse för 2019 och Verksamhetsplan med budgetar för 2020 vara 
klara.  

 
§ 148 Mötets avslutande 

Ordförande tackade ledamöterna och mötet avslutades. 
 

 


