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Styrelsemöte  
 

 
§ 51 Mötets öppnande 

Ordförande förklarade mötet öppnat. 
 
§ 52 Godkännande av dagordning 

Dagordningen gicks igenom och tre övriga frågor anmäldes. 
- Funktionärsprov 
- WT i Älgparken 
- Samåkning till Funktionärsträffen 

 
§ 53 Val av Justerare  

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

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

§ 55 Rapporter 
  

Kassören: konstaterade att det blir förändringar i budget för 2018 eftersom sektion Södra 
ändrat sig och kommer att arrangera WT i Älgparken även i år. Detta blir justerat 
kommande rapporter. Han konstaterade också att kassören inom SSRK centralt har 
bekräftat att när vi betalar ut en ersättning på mer än 100 kr till någon funktionär, är vi 
tvungna att rapportera in detta till Skattemyndigheten.  

Viltspårsansvarig: berättade resultatet för viltspårs-SM kommer att bli mycket bättre än vad 
som redovisats hittills, eftersom hon lyckats bra med att få tag i sponsorer.  

Utbildning: berättade att hon haft diskussioner med en medlem om ett ev. samarbete kring 
utbildningsfrågorna. Hon har dock sett sig tvungen att avböja det samarbetet p.g.a. 
mycket på jobbet. Utbildningsansv. vill väldigt gärna att det blir någon mer som delar 
ansvaret för utbildningsverksamheten. Övriga i styrelsen lovade att försöka hjälpa till 
med förslag på någon som skulle kunna axla det ansvaret.  

Utställning & Spaniel: Ansvarig hade inget nytt att rapportera. 

Sekreterare: informerade om att den nya personuppgiftslagen för med sig att vi behöver vara 
väldigt tydliga med bl.a. varför vi upprättar våra olika listor och att det vid varje tillfälle 
då någon skickar in sina personliga uppgifter till oss, vid t.ex. anmälningar, deltagande, 
resultatlistor m.m., ska tydlig information om detta finnas med. Detta gäller inte bara 
avdelningens verksamhet utan även sektionerna berörs av dessa nya förhållningssätt. 
Ordförande och avdelningssekreterare kommer att arbeta fram instruktioner för hur vi 
inom vår verksamhet ska göra.  

Jakt:  Jaktansvarig konstaterade att det ännu inte är klart med hur ett funktionärsprov skulle 
kunna arrangeras. Han jobbar vidare med frågan, men ser att det inte är en helt enkel 
fråga att lösa. Det konstaterades också att det inte kommer att arrangeras något 
Spanielprov i år. Mötet konstaterade att det är jaktprovsansvarig som har ansvaret för 
att provledarutbildningar sker samt att ansvaret för Spanielproven också ligger hos 
jaktprovsansvarig. 
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Ordförande: berättade att det är klart med våra nya mailadresser. Hemsidan är också under 
uppstart. Han berättade att även sektion Västerbergslagen är i startgroparna för att göra 
en ny hemsida. Han diskuterar nu med dem om formerna. Vidare berättade han att han 
har varit iväg och hållit en utbildning för retrieverprovsdomare.  

§ 56 Remiss Regelrevidering A- och B-prov 
Styrelsen diskuterade regelrevideringsremissen och fann att en tanke för framtiden är 
att Sverige, precis som övriga nordiska länder, inför ett s.k. kvalificeringsprov, på nivån 
innan Nkl-prov. 
Styrelsen efterlyser våra medlemmars synpunkter på förslaget till revidering av 
provreglerna och avd.sekr.får i uppdrag att skicka ut en påminnelse på Facebooksidan. 

§ 57 Styrelsens Ansvarsområden 
Dokumentet diskuterades och mötet framhöll vikten av att det skrivs in att en avgående 
ledamot/verksamhetsansvarig ser till att den nya ledamoten blir insatt i sina 
arbetsuppgifter och att dokument och annat lämnas över till denne. Styrelsen 
bordlägger frågan och återkommer till ärendet vid ett kommande möte. 

§ 58 GDPR 2018 
Frågan har berörts ovan och det finns anledning att återkomma till frågan och belysa 
ytterligare vid ett kommande möte. 

§ 59 Kalender 2018. 
Styrelsen kom fram till att man inte var intresserad av telefonmöten. Avd.sekr. sätter 
samman ett förslag på kommande mötesdatum och skickar ut till övriga i styrelsen.  

§ 60 Hemsidan och Facebook 
Webbmaster berättade att de gamla resultaten inte kommer att flyttas med till den nya 
hemsidan. Dessa kommer att finnas kvar på den gamla sidan.  

§ 61 Apportören 
Manusstopp är den 15 april. Ansvarig för Utställningsverksamheten vill ha med en 
inbjudan till Utställningen och avd.sekr. ska lägga ut styrelsens nya kontaktuppgifter. 

§ 62 Övrigt 
- WT i Älgparken: en repr. från Södra berättade att man i år maximerat deltagarantalet 
till 100 startande hundar och att bara en hund/förare får starta. Startavgiften är fastlagd 
till 300 kr. Och att man kommer att lotta bland de anmälda hundarna, i de fall det 
behövs. Som funktionärer har Dalarnas uppfödare/Kennlar tillfrågats om att ansvara för 
varsin ruta.  
- Funktionärsträffen: Det kommer att bli en samåkning ner till träffen. En ledamot tar bil 
och samlar upp de övriga. E annan ledamot tar sig till Sala, där han plockas upp. 
- Förrådet hos Studiefrämjandet: Inget är klart där än, det är fortfarande inte urplockat.  

§ 63 Nästa möte 
Styrelsen träffas nästa gång den 24 maj, kl. 18.30, på Vällanstigen. 

§ 64 Mötets avslutande 
Ordförande tackade ledamöterna och mötet avslutades. 

 
 
 


