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Styrelsemöte 
 
 

§ 101 Mötets öppnande 
 Mötesordförande hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.  
 
§ 102 Godkännande av dagordning  
 Dagordningen gicks igenom och godkändes.  
 
§ 103 Val av Justerare 
 Jaktansvarig valdes att jämte mötesordföranden justera dagens protokoll. 
 
§ 103 Föregående protokoll från 27 september 2020 
 Föregående protokoll gicks igenom. Styrelsen konstaterade att det bör sättas ett slutdatum 

för när kommande jubileumsaktiviteter ska vara genomförda.  
 De aktiviteter som ska genomföras är: Jubileumsmiddag med ett KM och ett 

Jubileumsjaktprov. Familjedagen blir en aktivitet i ledet att ragga och informera nya och 
gamla medlemmar och Jubileumsutställningen utgår.  

 Styrelsen uppdrog åt Jaktansvarig och avd.sekreteraren att fundera över KM och 
jubileumsmiddag. Förslag på dag och plats: 15/6 -21 runt Rankhyttan. 

 
§ 104 Rapporter (skriftliga rapporter i bilagan) 
 De skriftliga rapporterna gicks igenom. Frågan om etiska regler för den som engagerar sig i 

vår förening dök upp. Det bör t.ex. finnas en skrivning i vår Arbetsordning kring detta. 
Avd.sekr. kollar vad som finns skrivet hos SKK och SSRK Hs och gör ett förslag på skrivning.  

 Frågan kom upp om SSRK centralt har tagit fram någon blankett för rapportering av 
olämpligt uppträdande hos hundförare. Det har efterfrågats tidigare från styrelsen. 
Avd.sekr. kollar upp detta också. 

 Utbildningsansvarig berättade att Lisselhaga nu är bokat och att den första timmen ägnas 
åt kontaktövningar för hundar mellan 4-9 mån. En anmälan om deltagande (via hemsidan) 
behövs och en avgift på 50 kr kommer att tas ut av varje deltagare. Den andra timmen 
vänder sig till hundar från 10 månader och här behövs ingen föranmälan. Hon berättade 
också att det har upprättats en egen facebooksida för instruktörer och aktivitetsledare och 
att hon kommer att samla dessa för ett möte i november.  

 Jaktansvarig berättade att hon varit i kontakt med gruppen kring RM och att gjort tydligt 
att vi går med i arrangemanget först då en budget finns presenterad. Ett första möte med 
den gruppen är planerad och hon uppmanas att knyta en arbetsgrupp för RM till sig med 
folk från Dalarna.  

 Viltspårsansvarig konstaterade att det har genomförts 287 spår och att man räknar med att 
komma upp i 300 spår under året. Hon berättade också att Viltspårskassan visar på ett gott 
resultat.            Bilaga § 104  

 
§ 105 Årsmöte 2021 
 Avd.sekr. berättade att Fornby Folkhögskola är bokat för årsmötet och att hon ska ta 

kontakt med en föreläsare som, liksom i fjol, inleder med en föreläsning. I övrigt planerar 
hon för att bjuda på smörgåstårta. Närmare planering görs då vi vet hur ev. restriktioner 
lyder.  
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§ 106 Verksamhetsberättelse för 2020 samt verksamhetsplan 2021 
 Styrelsen konstaterade att det är dags att sammanställa verksamhetsberättelsen för år 

2020. Material ska vara inne hos avdelningssekreteraren 1december. Likaså ska 
verksamhetsplanerna, inkl. budgetar, för 2021 vara inne då.  

 
§ 107 Att nå ut till nya medlemmar 
 Styrelsen diskuterade aktiviteter för att nå ut till nya medlemmar och för att aktivera 

tidigare medlemmar. Jaktkommittén Dalarna har tagit på sig att arrangera en Lagtävling 
med liknande upplägg som i år. En familjedag vill styrelsen arrangera. 

 Styrelsen hade också flera konkreta förslag på medlemsaktiviteter so skulle kunna 
genomföras:  

- En heldag för bara unga medlemmar, med viltspår, jakt och utställning. 
- Bilda en ungdomskommitté. Förslag är att se på hur andra avdelningar jobbar med detta. 
- Samarbete med Stjernhööksgymnasiet och med Utbildningscentrum i Älvdalen. Vi skulle 

kunna medverka i en temadag/friluftsdag tillsammans med våra hundar.  
Även vanliga skolan kan vara en målgrupp för sådan aktivitet. 

- Ta fram en broschyr där vi berättar om vår verksamhet och vad vi skulle kunna erbjuda.  
- Ordna ungdomskurser.  
 
§ 108 Hemsidan och Facebook 
 Styrelsen konstaterade att det kan behövas en ny omslagbild för SSRK Dalarnas Facebooks 

sida. Det är en bra gammal bild.  
 
§ 109  Skrivelser 
 I veckoposten den 20 oktober skickades en Remiss ang. nya Championatsregler ut. Den bör 

styrelsen läsa och avge sina synpunkter på. Uppdrogs åt avdelningsordförande att 
sammanställa svaren och avge SSRK Dalarnas remissvar. 8 november angavs som 
sistadatum för våra svar och den 15 november är HS sistadatum för remissvaren.  

 
§ 110 Övriga frågor 
 Inga övriga frågor förelåg.  
 
§ 111 Nästa möte 
 Nästa möte bestämdes till 6 december kl 17.00. Avdelningssekreteraren bokar stor lokal 

hos Studiefrämjandet. 
 
§ 112 Mötets avslutande 

Mötesordförande tackade ledamöterna och mötet avslutades. 
 
 


