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Styrelsemöte  
 

 
§ 19 Mötets öppnande 

Ordförande förklarade mötet öppnat. 
 
§ 20 Godkännande av dagordning 

Dagordningen gicks igenom  
 
§ 21 Val av Justerare  

Justerare valdes att jämte mötesordföranden justera dagens protokoll.  
 
§ 22 Föregående protokoll 

Vi gick igenom föregående protokoll. Inga ändringar noterades, varefter protokollet 
lades till handlingarna. 
 

§ 23 Revisorernas berättelse 
 Revisionsberättelsen presenterades och revisorerna konstaterar där att de funnit 

räkenskaperna vara förda med ordning och noggrannhet och att de därför tillstyrker 
ansvarsfrihet för styrelsen.  

 
§ 24 Valberedningen 
 Sammankallande, i valberedningen presenterade valberedningens förslag till årsmötet.  

 
 
§ 25 Rapporter 

  
Ordförande: påpekade att, inför den skärpning av datalagringslagen som träder i kraft i maj i år, 

är det viktigt att vi gör en inventering av vilka olika register som vi har. Styrelsen 
uppmanades att gå igenom sina verksamheter och meddela avd.sekr. om vilka listor de 
har.  
Han påpekade vidare att de tankar och visioner som framkom vid arbetsdagen i Bjursås 
ska fortsätta att påverka våra möten. Planeringsperspektivet ska vara längre fram än 
bara ett år och vi ska t.ex. hela tiden ha med ansatsen ”I Dalarna får alla vara med”. De 
minneanteckningar som fördes under arbetsdagen kommer att skickas ut. 
Ordförande konstaterade att han vill fokusera på ordförandeskapet och därför inte 
anser sig kunna ta på sig något arrangemangsansvar.  

Viltspårsansvarig: berättade att hon har ett gott samarbete med campingen i Orsa, inför 
Viltspårs SM. Hon tog även upp frågan om vad som ska ingå i verksamhetsberättelsen 
och funderade över om hon skulle skriva ngt om sitt arbete för HS i årets 
Verksamhetsberättelse. Mötet kom fram till att det är viktigt att också lyfta fram det 
stora engagemang för övergripande frågor som finns i vår avdelning. 

Utbildning: berättade att hon försöker få till fler kurser/träningstillfällen, men att det i vissa fall 
har visat sig bli alltför dyrt. Men det finns ett par uppslag till att jobba vidare med.  
Styrelsen beslöt att uppmana utbildn.ansv. att arbeta vidare med arrangemanget 
”DalaSlaget”  
Styrelsen beslöt också att det är helt OK att köpa in det material som behövs för 
viltspårskurserna.   
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Styrelsen diskuterade tanken om att försöka få till träningar/kurser där man kombinerar 
både spaniel- och retrieverarbetet och man fann det vara en mycket intressant idé. 

Jakt: Jaktansvarig hade i sin skriftliga rapport lagt fram två frågor för beslut i styrelsen.  
- WT i Dalarna: Styrelsen konstaterade att arrangemanget finns med i 
Verksamhetsplanen för 2018 och att det är Jaktkommittén Dalarnas ansvar att arrangera 
detta.  
- Förfrågan från Östra om att arrangera ett A-prov: 
Styrelsen beslöt att säga nej till förfrågan.  
I ett mail från en av suppleanterna inför mötet, ställdes frågan om hur det blir med 
Unghundsderbyt. 
Styrelsen konstaterade att detta arrangemang faller inom Jaktkommitté Dalarnas 
ansvarsområde.   
I samma mail skickades också det nu färdiga Sponsorbladet, samt dokumentet 
”Avdelningsstyrelsens Ansvarsområden”, vilket inte är helt komplett än. Ledamöterna 
uppmanas att se över anvisningarna och komplettera där så behövs. Dokumentet bör 
ändå vara så komplett att de som kommer nya till styrelsen i år kan ha nytta av det.  
Det har varit mycket strul med Studiefrämjandet och missnöjet med deras insatser är 
stort hos styrelsen. Styrelsen lovade att ta kontakt med dem igen och diskutera 
problemen. 

Utställning: berättade att hon fått frågan från Hs, om SSRK Dalarna vill arrangera en Club Show i 
Dalarna i juni 2020. 
Styrelsen beslöt att det är klart att vi ska ta på oss uppdraget att arrangera denna 
utställning och ville samtidigt passa på att berömma utställningsansvariga och övriga för 
det goda arbete de utför kring utställningsverksamheten.  

Sekreterare: konstaterade att Verksamhetsberättelsen ska kompletteras med lite text kring 
Viltspårsansvarigs arbete för Hs samt att sista sidan med underskifter ska kompletteras 
under kvällen. Styrelsen konstaterade att, då de olika årsmötesdokumenten är färdiga 
ska dessa läggas ut på hemsidan. Avd.sekr. skickar dem till webbmaster så fort det går. 

Kassören: konstaterade att han ska komplettera den utskickade Rambudgeten med 
kostnaderna för inköpen till viltspårskurserna. 
Den inventering av materiel som pågått, är fortfarande inte avslutad och alla uppmanas 
komma in med uppgifter till honom om vad de har hemma av SSRK Dalarnas material. 

Tolling: Tollingrepresentanten i styrelsen ställde frågan om VAD som får läggas ut på 
hemsidan/facebook och styrelsen konstaterade att det är helt OK med t.ex. reportage 
från aktiviter som vi anordnar eller att annonsera om träningar och träningsprov. Det är 
dock viktigt att tänka på att få ett godkännande från de inblandade inför publicering av 
bilder, samt att inte lägga ut vägbeskrivningar till tränings-/tävlingsplatser på hemsidan.  

 
§ 26 Årsmöte 11 mars 2018  
 Avd.sekr. berättade att planeringen av årsmötet fortgår. Dagordning, 

justeringsblanketter m.m. är uppdaterade. En medlem har lovat vara mötesordförande.  
Alla årsmötesdokumenten kommer att läggas ut på hemsidan.   

§ 27 Verksamhetsberättelse för 2017 
 Verksamhetsberättelsen är klar, förutom den text som ska komma in med viltspårsansv. 

engagemang inom Hs. Den färdiga Verksamhetsberättelsen kommer att läggas ut på 
hemsidan. 
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§ 28 Verksamhetsplan 2018 
Verksamhetsplanen är klar, förutom att rambudgeten behöver en lite korrigering.  

 Då den är komplett ska den läggas ut på hemsidan. 

§ 29 Funktionärsträffen 14-15 april 2018 
 Inbjudan till Funktionärsträffen riktar sig i första hand till 5 av våra 

verksamhetsansvariga; jakt, spaniel, utbildning, utställning och viltspår.  
Styrelsen beslöt att de aktuella ledamöterna anmäler sig själva via den länk som Hs 
skickat ut. 

§ 30 Remiss från Hs ang. Regelrevidering av A- och B-prov 
Ordförande informerade om att revideringsförslaget kommer att läggas ut på hemsidan 
med en uppamning till våra medlemmar att läsa och komma in till styrelsen med 
synpunkter. 

§ 31 Fodersponsring 
Styrelsen tog upp frågan om de stora problem, som ansvarig haft, med att hitta 
fodersponsorer och då i första hand till Utställningen.   
Styrelsen beslöt att ändra sig vad gäller att ta emot den sponsring som Royal Canin 
erbjuder SSRK Dalarna och ta emot sponsringen till utställningen. 

§ 32 Kalendern 
Kalendern på nätet är uppdaterad. Det konstaterades att i.o.m. bytet av IT-stöd och 
Hemsida kommer den vara inaktuell och en ny kalender att användas.  

§ 33 Hemsidan och Facebook 
Avdelningen kommer att få en ny hemsida, då det nya IT-stödet införs. Ledamöterna 
uppmanades att, inför bytet kolla runt på lite olika hemsidor för att skaffa sig en bild av 
hur ”en bra” hemsida kan se ut.  

§ 34 Apportören 
Manus till Apportören nr 2/2018 ska vara inne den 10 april till avd.sekr. 

§ 35 Skrivelser 
All inkommen post och inkomna skrivelser har vidarebefordrats till samtliga i styrelsen.  

§ 37 Övriga frågor 
Inga övriga frågor anmäldes 

§ 38 Nästa möte 
Styrelsens nästa möte är Årsmötet den 11 mars kl. 14, i Falu Brukshundsklubbs stuga. 
Direkt efter årsmötet samlas styrelsen för det Konstituerande mötet.  
Sedan bestämdes att styrelsens nästa möte blir den 19 april. Plats ännu inte bestämd. 

§ 39 Mötets avslutande 
Ordförande tackade ledamöterna och mötet avslutades. 

 
 
 
 


