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Styrelsemöte  
 
Plats: Studiefrämjandets lokaler i Falun 
Tid:  18.30  
 

§ 49 Mötets öppnande 
Ordförande förklarade mötet öppnat och började med att berätta om sin syn på det 
kommande styrelsearbetet. Hon poängterar bl.a. vikten av att ge feedback. 
Hon konstaterade att då ett beslut väl är fattat så står vi alla bakom detta solidariskt, 
även om någon har uttryckt en avvikande mening i frågan innan beslutet. Utåt ska vi 
alltid stå eniga!  
Det är viktigt att allas skriftliga rapporter är så tydliga som möjligt och att de är 
inskickade i så god tid att Avd.sekr. kan skicka ut en sammanställning till alla minst en 
vecka innan kommande styrelsemöte.  
Hon är positiv till det arbete som styrelsen gjort kring Visionsdokumentet. Detta 
dokument kommer att tas upp till en mer genomgripande diskussion vid nästa 
styrelsemöte, då även en diskussion kring vår värdegrund tas upp. Hon skickar sin vision 
om detta till övriga styrelsen, så att alla kan läsa och begrunda till nästa möte  
 

Styrelsen uppmanas att se över Visionsdokumentet och läsa Värdegrundsdokumentet till nästa 
styrelsemöte.  

  
§ 50 Godkännande av dagordning 

Dagordningen gicks igenom och godkändes. 
 
§ 51 Val av Justerare  

Justerare valdes att jämte mötesordföranden justera dagens protokoll.  
 
§ 52 Föregående protokoll, från 2019-02-19, årsmötet och konstituerande mötet 2019-03-

17 
 Protokollen gicks igenom. Styrelsen konstaterade att mer utbildning i Office 365 behövs. 

Webbmaster kontaktas i frågan.  
Jaktansvarig meddelade att det verkar som om Hs har en ny provledarutbildning på 
gång.  
Avd.kassören gjorde ett förtydligande till protokollet från det konstituerande 
sammanträdet, § 43. För beslut kring summor överstigande 20 000 kr gäller detta redan 
vid beställningen! Det måste till ett godkännande av ordförande och kassör, inför att 
någon vill göra en beställning för så stora belopp! 

 Därefter läggs protokollen till handlingarna. 
 
§ 53 Rapporter 

De skriftliga rapporterna gicks igenom. Utbildningsansvarig tar upp en fundering från 
funktionärsträffen: VAD gäller eg. för utbildade instruktörer? Hon konstaterade att de 
övriga avdelningarna inom SSRK inte har egna instruktörer. Vidare håller man inga egna 
utbildningar, utan detta sköts av externa utbildare. Hs kunde inte genomföra den 
planerade utbildningen förra året på grund av för få anmälda deltagare. Frågan 
diskuterades i styrelsen, som inte ser att den instruktörsutbildning som Jägarförbundet 
håller är aktuell för oss. Styrelsen konstaterade att så länge inte Hs centralt anordnar 
utbildning av instruktörer, förlitar sig SSRK Dalarna på andra välkänt duktiga personer 
att hålla kurser för oss.   
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Styrelsen beslöt att med ovan nämnda förutsättningar kan en person som utbildningsansvarig 
bedömer vara kunnig, erfaren och lämplig hålla kurser i vår regi, även om personen inte 
genomgått SSRKs instruktörsutbildning. Detta gäller från valp- och vardagslydnadskurser 
till apporteringskurser. Kurserna ska som tidigare administreras av Studiefrämjandet. 
 
Utbildningsansvarig rapporterade att man vid funktionärsträffen förde fram förslaget 
om att SSRK Dalarna, vid sitt Vattenprov för spaniel också kunde genomföra ett WT. 
Önskemålet var att det också skulle fungera som ett KM. Tanken var en ½ dag 
vattenprov och en ½ dag WT/KM. (Domare var ju redan engagerade.)   

Styrelsen ställde sig positiva till förslaget om ett kombinerat vattenprov och ett WT/KM  
(B-prov) för spaniel. Jaktansvarig uppmanas ta med sig frågan till sektion 
Västerbergslagen. 
 
Avd.kassören rapporterade att SSRK Dalarna har den Klubbförsäkring som Hs 
förespråkat och att han fortsätter undersöka frågan om försäkringar, bl.a. hur det ligger 
till med försäkringen för de av våra verksamheter som har eget organisationsnummer. 
Han rapporterade vidare att det ännu inte kommit några klargöranden från Hs eller från 
SKK vad gäller domararvoden. Fram till att det kommer nya direktiv, så gäller vad som 
förmedlades på representantskapsmötet 2018.  
 
Jaktansvarig påpekade att frågan om Retrievermästerskapet 2021 inte är klar än. Han 
tar förnyad kontakt med SSRK Bergslagen och diskuterar arrangerandet av RM 2021 
med dem. Det är också aktuellt att kontakta Hs och förhöra sig om hur stort bidrag de 
erbjuder arrangörerna av RM. Viktigt att i ett tidigt skede få en bild av hur ekonomin för 
RM ser ut. 

 
§ 54 Unghundsderbyt 2019 

 
 Ekonomin ser positiv ut i dagsläget. Avd.kassören konstaterade att någon generell 

utbetalning av resebidrag för alla funktionärer finns det inte utrymme ekonomiskt för. 
Reseersättning kan bara betalas ut till huvudansvariga.  

Styrelsen beslöt uppdra åt organisationen kring Unghundsderbyt att redogöra för budgeten på 
nästa styrelsemöte 
En person inom Arrangörsgruppen för UHD önskar ha ett övergripande ansvar för 
boendefrågorna. Alla önskemål om boende ska ställas direkt till henne.  
Frågan om förtäringen under UHD är inte löst än. Styrelsen konstaterade att det bör 
finnas möjligheter att köpa mat på Grönklitt redan under fredagen.  
Det har kommit fram att många, som anmält sig som funktionärer under provdagarna, 
inte har hört något från arrangörerna och således inte är säkra på om deras hjälp 
behövs.  

Styrelsen ser det som ytterst viktigt att de som anmält intresse av att hjälpa till blir kontaktade 
och ordf. fick i uppdrag att prata med Sammankallande. 
 

§ 55 Ansvarsområden för avdelningsstyrelsen SSRK Dalarna 
Det dokument som styrelsen arbetat fram ”Ansvarsområden för avdelningsstyrelsen 
SSRK Dalarna” bör uppdateras. Ledamöterna uppmanas att läsa igenom HELA 
dokumentet och se efter att skrivningen fortfarande är aktuellt. Vidare behöver alla 
verksamhetsansvariga se till att det finns erforderliga, skriftliga instruktioner för 
ansvarsområdet.   
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Styrelsen beslöt att dokumentet tas upp på nästa styrelsemöte. Innan dess ska de instruktioner 
som saknas, skickas till avd.sekr. för en sammanställning.  

 
§ 56 Hemsidan och Facebook 
 Det har kommit förfrågningar från andra avdelningar om vi kan lägga ut information om 

olika aktiviteter som anordnas hos dem. Styrelsen diskuterade frågan och fann att man 
inte tycker att det är OK att andra avdelningar publicerar på vår Hemsida. Avd.sekr. tar 
kontakt med webbmaster och kollar att det är möjligt för andra avdelningar att lägga in 
sådan information på vår Facebooks-sida. 

 
Styrelsen kom fram till att om det går är det OK för andra avdelningar att lägga ut sin 

information på vår officiella Facebooks-sida.  
 
§ 57 Övriga frågor 

Representant för sektion Södra väckte frågan om det är OK för styrelsen att 
anmälningsavgiften för WT/KM i Älgparken blir 300 kr (alltså samma för KM som för 
WT).  

Styrelsen ser positivt på att anmälningsavgiften blir 300 kr för en start i KM/WT. Det är ju 
samma prov. 
 
Ordf. väckte frågan om Fullmäktigemötet och de motioner som kommer att tas upp för 
beslut. Hon uppmanar all som ännu inte tyckt till att göra detta.  

 
§ 58 Nästa möte 

Styrelsen träffas nästa gång den 23 maj i Avesta 
 
§ 59 Mötets avslutande 

Ordförande tackade ledamöterna och mötet avslutades. 
 


