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Styrelsemöte Teamsmöte  
Tid:  18.00 – 20.30 
 
 

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

§  44 Godkännande av dagordning  
Dagordningen gicks igenom och godkändes.  

 
§  45 Val av Justerare 

En justerare valdes att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 
 

§  46 Föregående protokoll från 7 april 2020 
Utställningsansvarige meddelade att från och med nästa år har hon hittat nya 
samarbetspartner för det administrativa arbetet inför utställningarna.   
Ett gemensamt dokument över vad som gäller för SSRK Dalarnas aktiviteter, nu i dessa 
coronatider, är klart att användas vid våra utskick.  
Jaktansvarige rapporterade att jaktkommittén Dalarna behöver få klart förutsättningen för 
avdelningens uppdrag i ett eventuellt samarbete med SSRK Bergslagen om att arrangera 
RM. Den ekonomiska planeringen mellan avdelningarna samt Hs är en viktig del för ett 
hållbart arrangemang samt att vi har funktionärer som kan arbeta med RM. Jaktansvarig 
undersöker vidare med Bergslagen, om vad som gäller och ber att få återkomma i frågan. 
 

§  47 Rapporter (skriftliga rapporter i bilagan) 
De skriftliga rapporterna gicks igenom. Viltspåransvarige berättade att man funderar över 
hur man kan erbjuda deltagarna på Dalamästerskapen förtäring och styrelsen kom fram till 
att det är OK att fixa en grillplats och att deltagarna själva tar med det som de vill grilla (allt 
för att inte sprida någon smitta i hantering av mat) 
Styrelsen konstaterade att Utbildningsansvarige gjort ett gediget arbete med 
presentationen av medlemfördelningen, bl.a. den geografiska spridningen. Mycket nyttigt 
och intressant att se. Beslutades att informationen skall läggas ut på hemsidan. 
Styrelsen diskuterade den fråga som inkommit gällande kursverksamhet och arvoden (se 
bilagan). Styrelsen konstaterade att den skrivelse som skickats ut från SKK under dagen ger 
klartecken till att hålla t.ex. kurser utomhus. Fram till 31 maj gäller att antalet deltagande 
inte ska överstiga 10 (inkl. instruktör). Från och med 1 juni gäller att våra aktiviteter inte får 
samla fler än max 50 deltagare. Viktigt är också att man vid våra olika aktiviteter tillämpar 
hälsomyndigheternas rekommendationer om handtvätt och social distans och att 
deltagarna inte är inresta till regionen. Styrelsen diskuterade också deltagaravgift och 
arvoden gällande den kurs som våra nya instruktörer, tillsammans med två mentorer, ska 
hålla i sin utbildning.  
Styrelsen beslöt att kursavgiften ska följa våra ordinarie kursavgifter (enligt framlagt 
förslag). 
Styrelsen beslöt vidare att både mentorer och instruktörer erhåller arvoden. (enligt 
framlagt förslag). 
Instruktörsarvodena utgör en avbetalning på de utbildningskostnader avdelningen har för 
instruktörsutbildningen (enl. gällande avtal). 
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Frågan om hur styrelsen ställer sig till att genomföra lagtävlingen för SSRK Dalarnas 
medlemmar diskuterades.  
Styrelsen beslöt att, utifrån de direktiv som hittills kommit från hälsomyndigheter och SKK, 
så kan vi genomföra utomhusarrangemang, under förutsättning är inte fler är totalt 50 
personer samlas (gäller fr.o.m 1 juni) och att det inte är inresta deltagare.  
Och OM restriktionerna ändras, ska SSRK Dalarna naturligtvis följa dessa. 
När det gäller funderingarna kring Jubileumsprovet fann styrelsen att det ser svårt ut att 
kunna arrangera provet. Dels med tanke på att vi t.ex. inte kan anlita inresta domare eller 
erbjuda start för inresta ekipage på provet. Jaktkommittén ser över om det går att 
arrangera ett enklare jaktprov, enbart för Dalarna. 
Styrelsen beslöt att jubileumsprovet skjuts upp till nästa år.            Bilaga § 47  
 

§  48 Coronasituationen  
Utställningsansvarige är osäker på om det skulle bli någon utställning till hösten, eftersom 
man är beroende av att få hit domare utifrån. Men konstaterade samtidigt att det ännu är 
för tidigt att ställa in höstens utställningar.  
I övrigt diskuterades situationen och dess följder mycket under punkten ”Rapporter” ovan. 
 

§  49 Arbetsdag/visionsplanering för avdelningen 
 Ordförande har skickat ett första mail till våra två sektionsordförande, gällande en 

gemensam arbetsdag. Hon ber att få återkomma med den skriftliga avsiktsförklaringen.  
 

§  50 Hemsidan och Facebook 
Hemsidan är uppdaterad.  
Vad gäller Facebook konstaterades att det är avdelningsordföranden som är administratör 
av vår Facebooksida. Här har också varje verksamhetsansvarig i styrelsen ett ansvar att 
svara på frågor och komma med upplysningar, som gäller det egna verksamhetsområdet.  
 

§  51 Apportören 
Manus ska vara Hs tillhanda senast 1 augusti. Avd.sekr. vill ha in material senast den 25 juli.  
 

§  52  Skrivelser 
Inga nya skrivelser, förutom de skrivelser från Hs och SKK, som har vidarebefordrats till 
styrelsen. 

 
§  53 Övriga frågor 
 Inga övriga frågor anmäldes. 
 
§  54 Nästa möte 
 Styrelsen träffas nästa gång den 8 juni, kl. 18.00. utomhus.  
 
§  55 Mötets avslutande 

Ordförande tackade ledamöterna och mötet avslutades. 
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