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Styrelsemöte  
 

 
§ 102  Mötets öppnande 

Mötesordförande hälsade retrieveransvarig i SSRK Hs välkommen och förklarade mötet 
öppnat.  
 

§ 103  Godkännande av dagordning  
Dagordningen gicks igenom och godkändes.  
 

§ 104  Val av Justerare 
Kassören valdes att jämte mötesordföranden justera dagens protokoll. 
 

§ 105  Föregående protokoll, från 2019-08-18 
Protokollet gicks igenom. Fotbollsklubben i Smedjebacken har svarat att de inte vill ha in 
hundar i fotbollshallen, så den lokalen kan vi inte vara i med Utställningen. Styrelsen har i 
diskussioner med sektion Södra kommit fram till att WT i Älgparken detta år får vara ett 
arrangemang i deras regi, men att avdelningen tar över ansvaret för arrangemanget i 
fortsättningen.  
 

Styrelsen beslöt att år 2020 blir WT i Älgparken ett rent avdelningsarrangemang. 
 

§ 106  Rapporter (bilaga alla rapporter) 
Kassören gav ett förtydligande vad gäller prognosen, alla 10 tält är nu bokade på avdelningen 
samt att prognosen för utställningen nu ligger på förra årets nivå vad gäller resultat. Detta ger 
en prognos något under budget, dock på en acceptabel nivå. 
Förtydligade också att SKK har beslutat om nya arvoden för utställningsdomare och 
ringsekreterare, samt förtydligat hur arvoden för utländska domare skall hanteras. 
 
Retrieveransvarig i Hs kunde rapportera att man där är igång med en översyn av nivåerna på 
arvoden, men även anmälningsavgifter, m.m. för våra olika arrangemang.  
UTbildningsansvarig kompletterade sin rapport med information om att hon arbetar för att få 
hit föreläsare.               Bilaga § 90 

 

§ 107  Information Från Hs Retrieveransvarige 

Retrieverjaktansvarig i SSRK Hs, var inbjuden till dagen möte. Han informerade om sitt 
arbete och om vad som är på gång inom Hs. Han berättade att han har en kommitté knuten 
till sig och att man i kommittén har olika ansvarsområden, såsom A-prov, B-prov, C-prov 
med WT och Mock Trail. Han nämnde att en fråga som är på tapeten nu är A-prov och hur 
man ska hantera denna dyra provform.  
Han hade också lite intressanta infallsvinklar vad gällde B-proven. Idag ligger Dalarnas B-
prov samlade under en kort tid av säsongen och oftast är det samma provplatser som 
utnyttjas år efter år. Är det möjligt att tänka nytt? Och han förespråkade en dialog med 
närliggande avdelningar, så att vi tillsammans sprider ut närliggande prov bättre över 
säsongen och att kollisioner undviks. Han anser att framförhållningen i provplaneringen är 
jätteviktig och då gärna med ett flerårsperspektiv. 
Det är av största vikt att det finns tillgång på funktionärer och att de är vidtalade i god tid. 
Om behov finns, måste man satsa på utbildning av fler funktionärer. Han ser det också vara 
av största vikt att det görs tydliga avtal med resp. funktionär i god tid före ett prov. Det kan 
gälla arvoden, resor, mat och boende m.m. 
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REtrieveransvarig berättade också att SSRK-Prov är under omarbetning och beräknas vara 
klart till 1 februari 2020. 

 
§ 108  Unghundsderbyt 2019 - summering 

Arbetsgruppen har inte haft något möte ännu, men tävlingsansvarig har föreslagit två 
datum för en genomgång. Han ber att få återkomma.  
 

§ 109  Share Point 

Avd.sekreteraren meddelar att nu ligger ”Arbetsordning för styrelsen SSRK Dalarna” på 
nätet/Share Point. Hon berättar också att det fortfarande saknas instruktioner från några 
verksamhetsansvariga. De uppmanas skicka dessa till henne snarast. 
 

§ 110  SSRK Dalarnas 30-årsjubileum. 
 Utbildningsansvarig meddelade att hon gärna är med i en arbetsgrupp kring 30-årsfirandet. 

Beslöts att hon blir sammankallande för den gruppen. Hon jobbar på att få ihop en grupp, 
Utställningsansvarig anmälde att hon gärna är med.  

 Utställningsansvarig noterade att den Club Show som avdelningen ska arrangera 2020 är en 
del i vårt firande.  

 Frågan väcktes om den medlemsmiddag på Grand i Ludvika som planerats kan vara ett led i 
SSRK Dalarnas 30-årsjubileum. 

 Noterades också att SSRK Sverige firar 75 år under 2020. 
 
§ 111  Tack till våra funktionärer 

Frågan om en funktionärsmiddag diskuterades och förslag om att lägga en medlemsmiddag 
på samma dag som styrelsen har sin Arbetsdag kom upp. Frågan väcktes om hur många 
funktionärer det kan röra sig om (det kan handla om upp emot 100 st.). Ett förslag 
framfördes om att 2019-års funktionärer bjuds in, tillsammans med övriga medlemmar i 
SSRK Dalarna, och att funktionärer får betala hela eller del av kostnaden för middagen själv 
(beroende på kostnadsnivå och möjlighet för avdelningen att finansiera detta). Styrelsen 
ber att få återkomma i frågan. 

 
Styrelsen beslöt att stödja förslaget om att Arbetsdagen för styrelsen och medlemsmiddagen 

förläggs i Ludvika och på samma dag, förslag 18 januari 2020. 
 

§ 112  Hemsida och Facebook 
 Inget nytt anmäldes 
 
§ 113  Apportören 
 Manusstopp för kommande nr av Apportören är den 15 oktober. sekreteraren vill ha in 

material senast den 11 oktober.  
 
§ 114  Skrivelser 
 Inga skrivelser, utöver de som skickats vidare på mail till styrelsen.  
 
§ 115  Övriga frågor 
 Styrelsen väckte frågan om hur läget med utbildade kommissarier ser ut. Detta med tanke 

på att avdelningen behövde anlita en kommissarie från angränsande avdelning till ett av 
våra prov i år.  
- Hur många utbildade har vi idag? 
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- Hur många kan behöva utbildas framöver? 
- Vilken utbildning finns att tillgå? 

Styrelsen uppdrog åt jaktansvarig att undersöka läget och återkomma till styrelsen vid nästa 
möte.  

 
§ 116  Nästa möte 
 Styrelsen träffas nästa gång den 22 oktober, kl.18.30 i Falun.  

Mötet den 19 november ställs in och istället träffas styrelsen den 3 december.  
Då ska Verksamhetsberättelse för 2019 och Verksamhetsplan för 2020 vara klara. 
Arbetsdagen föreslås bli den 18 januari 2020.  

 
§ 117 Mötets avslutande 

Ordförande tackade ledamöterna och mötet avslutades. 
 


