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Styrelsemöte  
 

§ 65 Mötets öppnande 
Ordförande förklarade mötet öppnat. 

 
§ 66 Godkännande av dagordning 

Dagordningen gicks igenom och godkändes. 
 
§ 67 Val av Justerare  

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

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

§ 69 Rapporter    

Ordförande: informerade om Lindesnäsmässan den 30 juni och efterlyste intresserade, som kan 
delta vid mässan och visa vad våra raser kan arbeta med. En ledamot tror sig kunna få 
ihop några ekipage från sektion södra och en annan ledamot lovade försöka hitta 
intresserade spanielägare som kan följa med.  

Kassören: berättade att Studiefrämjande nu ska börja flytta ut sitt material från förrådet. Han 
återkommer när han vet mer. 

Utbildning: har kontaktat Studiefrämjandet angående deltagaranmälningar för viltspårskurser 
som inte har fungerat bra. Hon tog också upp frågan om hur vi ska hantera ett ev. 
överskott från Eva Bodfältskursen. Styrelsen konstaterade att om ett ev. överskott 
uppstår, blir det också en avbetalning på instruktörernas kurskostnad.  

Viltspårsansvarig: berättade att viltspårskassören ska ta ny kontakt med banken för att få sin 
behörighet. Anmälningar till viltspårsprov kommer att dirigeras om från Webbmaster 
och kommissarierna till Viltspårkassören och kommissarierna.  

             Arbetet inför Viltspårmästerskapet flyter på bra.  

Utställning & Spaniel: berättade att hon har ett samarbete med SKK Dalarna kring 
utställningarna i november. Från spanielgruppen har det kommit önskemål om 
utbildningar och då med jaktlig inriktning.  

Jakt:  Jaktansvarig berättade att det finns planer på ett rullande schema för vem som 
arrangerar Unghundsderbyt. Styrelsen konstaterade att 2020 är ett år då Dalarna har 
mycket på gång och att det passar oss bättre att arrangera Retrievermästerskapen år 
2021. En diskussion och ekonomisk kalkyl måste tas fram innan beslut.  
Förslag väcktes om att SSRK Dalarna anordnar Unghundsderbyt 2019. Garpenbergs 
Herrgård har visat intresse för att vi förlägger arrangemanget där.  

Styrelsen beslöt att Dalaavdelningen arrangerar Unghundsderbyt 2019, i Garpenberg. 

 En arbetsgrupp kring Unghundsderbyt ska bildas och flera av styrelsens ledamöter ingår 
i arbetsgruppen. Gruppen uppmanas att skicka någon eller några ner till årets Derby, för 
att på plats få information och inspiration kring arrangemanget.  

Sekreterare: berättade att en text kring hur SSRK Dalarna hanterar personuppgifter finns utlagd 
på hemsidan.  

 



SSRK DALARNA PROTOKOLL 5/2018 Sida 2/3 
 (§65-82) 
 2018-05-31 
 

§ 70 Rapport från Funktionärsträffen 14-15 maj.  
Utställningsansvarig var med på Utställningsprogrammet och hon berättade att det varit 
ett mycket givande möte. Den nya utställningsansvariga har påbörjat ett nationellt 
samarbete mellan alla utställningsansvariga. 
Viltspårsansvarig berättade att det i år var många avdelningar som deltog i 
viltspårsträffen. Tyvärr fortsätter Hs att motsätta sig en förnyelse med en elitsatsning 
inom viltspårsverksamheten. Gruppen fick delta i utbildningen ”Vård i det vilda” och hon 
konstaterade att detta skulle kunna vara en mycket bra ”vinteraktivitet” för SSRK 
Dalarnas medlemmar. Hon berättade vidare att certifieringsutbildning för 
viltspårsinstruktörer. 
Utbildningsansvarig konstaterade att det tyvärr hade varit en ”envägskommunikation” 
på utbildningsmötet. Utbildningsgruppen inom Hs redogjorde för hur de arbetat och hur 
de såg på utbildningsfrågor, men bjöd inte in till erfarenhetsutbyte med de deltagande 
utbildningsansvariga i avdelningarna. Nytt var att man från Hs sida inte ser några hinder 
till att vi ute i avdelningarna arrangerar t.ex. Agilityaktiviteter.  

§ 71 Hemsidan och nytt IT-system 
Webbmaster informerade om att den nya hemsidan och plattformen är igång. Styrelsen 
kommer att få en utbildning kring hur det funkar och hur vi ska jobba med detta. Han 
berättade vidare att domänen för SSRK Dalarnas hemsida nu ägs av SSRK Dalarna. Vad 
gäller sektion Västerbergslagen, som framfört önskemål om att få en ny, egen hemsida, 
fortsätter han diskussionerna med dem om upplägget. 

§ 72 GDPR 2018 
Avd.kassören uppgav att han måste upprätta en lista som omfattar personnummer på 
de personer som fått en ersättning på 100 kr eller mer (för att kunna rapportera in till 
skattemyndigheten). Avd.sekr. informerade om att det behöver tillsättas en person som 
ansvarar för GDPR-frågorna och håller ordning på avdelningens personregister m.m. 
Hon presenterade också exempel på de texter som SSRK Dalarna tagit fram vad gäller 
vår hantering av personuppgifter, en ”Registerförteckningsblankett” och en ”Checklista 
GDPR”.   

Styrelsen beslöt att utse avdelningssekreteraren till personuppgiftsadministratör.  

§ 73 Representantskapsmöte 2-3 juni 2018 
Ordförande åker ner och han konstaterade att det inte skickats ut någon dagordning än. 
Några specifika frågor att ställa till mötet hade inte styrelsen, men intressant är om HS 
kassör tar upp frågan om hanteringen av ersättningar och hur vi ska förhålla oss till 
skatteverket.  

§ 74 Inköp till Utbildningsverksamheten 
Utbildningsverksamheten har framfört önskemål om att få köpa in apportkastare, 
bollkastare samt 2 skottapporter och ammunition.  

Styrelsen beslöt att utbildningsverksamheten får köpa in den utrustning man efterfrågat.  

 

§ 75 KM i Kuså 
Ordförande meddelade att arbetet är i fullgång med förberedelserna för KM: Rutorna är 
fixade, sponsorer vidtalade, Han hälsar välkommen och informerar om vad som gäller, 
Prisutdelare är engagerad och utställningsansv. fixar mat under dagen.  

§ 76 Mottot ” I Dalarna får alla vara med” 
Ordförande konstaterade att tanken med mottot var att få till ett arbetssätt som siktar 
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till att uppnå målet med mottot, att alla tänker kring frågan ”Hur kommer vi dit”.  De 
som är nya i styrelsen har ju inte varit med i diskussionen kring styrelsens nya motto och 
avd.kassören ombads att skicka ut de anteckningar han förde vid arbetsdagen i Bjursås. 

§ 77 Kalendern 
Inget att notera, eftersom vi kommer att få en ny kalender i.o.m. nya IT-systemet.  

§ 78  Apportören 
Manusstopp är den 1 augusti.  Senast den 25 juli vill avd.sekr. ha in bidrag till 
Apportören. 

§ 79 Skrivelser 
Inga övriga skrivelser, förutom de redan utskickade Veckobreven från Hs.  

§ 80 Övrigt 
- Utbildningsansvarig berättade att det är 3 st. som är intresserade av att gå 
instruktörsutbildningen. Styrelsen välkomnar dem att skicka in sina ansökningar. 
- Hur gör vi med avanmälningar t.ex. på grund av förarens sjukdom?  
Styrelsen diskuterade frågan och kunde konstatera att det i fakturabrev, som 
Studiefrämjandet skickar ut, inte står något om sena avanmälningar/avhopp. Detta är 
något som ska påpekas för Studiefrämjandet, så att de ändrar och skriver in att vid sent 
återbud kommer inte avgiften att betalas tillbaka. Utb.ansv. tar kontakt med dem och 
gör upp riktlinjer för detta. Riktlinjen är att en anmälan ska vara bindande. Hon 
återkommer med förslag till en tariff i fallande skala, som gäller för återbetalning vid 
sena avbokningar och när det inte längre återbetalas någon del alls av anmälnings-
avgiften (om inte en ersättare kunnat sättas in). I det aktuella fallet får vi lov att be 
studiefrämjandet göra en återbetalning. 
- Utställningsansvarig påminner oss om att fundera ut särskilda Jubileumsaktiviteter. 
- Styrelsen konstaterade att KM kanske borde vara ett arrangemang i avdelningens regi 
och att förslaget om att kunna förlägga KM till Lindesnäsmässan togs upp igen.  

§ 81 Nästa möte 
Styrelsen träffas nästa gång den 3 juli kl. 18.00, i Studiefrämjandets lokaler i Falun. 

§ 82 Mötets avslutande 
Ordförande tackade ledamöterna och mötet avslutades. 

 
 
 


