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Styrelsemöte 

§ 20 Mötets öppnande 
 
Ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 
 
§ 21 Godkännande av dagordning 
Dagordningen gicks igenom och frågan om ev. medlemskap i Jägareförbundet lades till under Övriga 
frågor varefter dagordningen godkändes. 
 
§ 22 Val av justerare 
Justerare valdes att jämte ordförande justera dagens protokoll. 
 
§ 23 Föregående protokoll 
Protokoll 1 från 8 januari 2019 gicks igenom. Ordföranden påminner om vikten av anmäla sina 
träningsgrupper till Studiefrämjandet, som då upprättar en s.k. kamratcirkelgrupp. (Gruppen ska 
omfatta minst tre stycken deltagare, som brukar träffas ett antal gånger och t.ex. tränar tillsammans. 
En fungerar som ”ansvarig” för gruppen och rapporterar in till Studiefrämjandet hur många gånger 
man träffas och vilka som ingår i gruppen. Listor kan fås hos Studiefrämjandet). 
Avdelningssekreteraren informerade om att valberedningen meddelat att det bara är 
sammankallande som fortsätter i valberedningen och att det här behövs två nya namn. Därefter 
lades protokollet till handlingarna.  
 
§ 24 Rapporter      
Frågan om championatshästar och att beställa hästar/tupp med text eller utan diskuterades.  
Styrelsen beslöt att hästarna/tuppen beställs utan text och att de får en ”medalj”, med namn och 
titel, att hänga om nacken.  
Utbildningsansvarig informerade om att hon håller på att undersöka möjligheterna till att arrangera 
ett jakttillfälle för medlemmar. Inget är klart än utan hon återkommer i frågan. Vidare diskuterades 
arrangerandet av en Mocktrail-kurs/träning. En ledamot berättade att det finns diskussioner i sektion 
Södra om att arrangera ett sådant tillfälle till våren.  
Jaktansvarig berättade att provledarutbildningen nu är genomförd. Sammanlagt har 25 personer 
deltagit. Styrelsen framhöll vikten av att även tidigare utbildade deltar i dessa vidareutbildningar. 
Detta är ett bra tillfälle för nya provledare att träffa de som är mer erfarna och få chans till ett utbyte 
av erfarenheter. Det påpekades att det efter denna utbildningshelg inte är helt lätt att direkt gå ut 
och ta ett eget ansvar för ett prov. Styrelsen fann att ett ”mentorssystem” skulle vara att föredra, en 
ny, mer oerfaren provledare får gå tillsammans med en mer rutinerad provledare. Styrelsen framhöll 
vikten av att få in nya krafter i vårt arbete och de nya får det stöd de behöver.  
Styrelsen uppdrog åt jaktansvarig att föra fram dessa tankar under Funktionärsträffen. 
 
§ 25 Årsmöte 17 mars 2019 
Avdelningssekreteraren berättade att förberedelserna är i full gång. En medlem har meddelat att han 
gärna ställer upp som mötesordförande.  
 
§ 26 Verksamhetsberättelse 2018 
Jaktansvarig föreslog att ändraskrivningen till Jaktansvarig istf Jaktsekreterare, vilket styrelsen tyckte 
var riktigt. 
 
§ 27 Verksamhetsplan 2019 
Utkast till Verksamhetsplan gicks igenom och vissa redaktionella ändringar behöver göras och 
fortfarande saknas visst underlag för att avd.kassören ska kunna göra färdigt Rambudgeten för 2019. 
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§ 28 Fullmäktigemötet 18-19 maj 2019 
Webbmaster berättade att Motionerna till Fullmäktige 2019 har legat ute på SSRK Dalarnas hemsida 
ett tag nu och svarsfrekvensen har uppgått till 0,24 – 0,95 %.  
Till fullmäktigemötet får Dalarna skicka två deltagare. Viktigt är att också anmäla två suppleanter!! 
Detta krävs för att få skicka en ersättare om någon av de ordinarie får förhinder.  
 
§ 29 HS-protokoll 
Ordföranden påpekar vikten av att läsa igenom protokollen från Hs-styrelsemöten. Det händer nu 
och då att det kommer upp ärenden gällande andra avdelningar, som även berör vår verksamhet.   
 
 
§ 30 Unghundsderby 8 - 9-juni 2019 
Ordföranden och gruppen kring Unghundsderbyt har gjort en del uppdateringar och lagt ut ny 
information på derbyts hemsida.  
 
§ 31 SSRK-Dagen 
Styrelsen diskuterade SSRK-dagen. Var vi skulle kunna vara var en av frågorna/ Skulle dagen kunna 
genomföras i samband med Sektion Södras upptaktsdag? /Vilken ska målgruppen för dagen vara?  
Styrelsen uppdrog åt utbildningsansvarig att jobba vidare med arrangemanget SSRK-Dagen. 
 
§ 32  Kalendern 
Inget nytt framkom.  
På IT-Utbildningsdagen kommer Kalendern i Outlook och hur vi jobbar med den att tas upp. En längre 
planering av styrelsemöten tas upp efter årsmötet.  
Vidare konstaterades att det ännu inte kommit någon inbjudan till Funktionärsdagarna. 
 
§ 33  Hemsidan & Facebook  
Inget nytt att rapportera. 
 
§ 34  Apportören 
Avdelningssekreteraren påminner om att nästa manusstopp är den 15 april, så senast den 10 april vill 
hon ha in material. 
 
§ 35 Skrivelser 
Inga inkomna skrivelser, utöver veckoposten från Hs som är vidarebefordrat till styrelsen och 
sektionerna. 
 
§ 36 Övriga frågor 
Medlemskap i Jägareförbundet diskuterades. Oklart vilka fördelar det skulle vara för SSRK Dalarna 
och hur försäkringsvillkoren skiljer sig från de vi redan har.  
Styrelsen uppdrog åt avdelningssekreteraren att ta kontakt med Jägareförbundet Dalarna och be 
dem komma till styrelsen och diskutera detta.  
 
§ 37 Nästa möte 
Styrelsen träffas nästa gång 17 mars, som är Årsmötet, i Brukshundsklubbens lokaler vid Varpan  
Efter årsmötet hålls, som vanligt, det konstituerande sammanträdet. 
 
§ 38 Mötet avslutas 
Ordförande tackar ledamöterna och avslutar mötet. 
 
 


