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Styrelsemöte  
 

 
 

§ 86 Mötets öppnande 
Ordförande förklarade mötet öppnat  

 
§ 87 Godkännande av dagordning 

Dagordningen gicks igenom och godkändes. 
 
§ 88 Val av Justerare  

JUsterare valdes att jämte mötesordföranden justera dagens protokoll.  
 
§ 89 Föregående protokoll, från 2019-05-23 

Protokollet gicks igenom. Mötet noterade att listor från Studiefrämjandet om kamratträning 
ännu inte kommit till Spanielgruppen.  
 
Ordförande har frågat fotbollsklubben I Smedjebacken angående möjligheten att hyra 
fotbollshallen för utställningar. De hänvisade till kommunen för att få svar, ordförande har 
namn på person på kommunen som hon skall fråga. 
 
Protokoll med beslut om inköp av tält för avdelningens olika arrangemang ska upprättas. 

§ 90 Rapporter 
 Sekreterare 

Utbildningen Office 365 med Webbmaster blir 11 september. Sekreteraren kontaktar 
honom för att stämma av tid och plats för utbildningen, meddelar sedan övriga 
styrelsemedlemmar.  
 
Datum att notera 2020 
Funktionärsträffen 18-19 april 2020 och Representantmöte 16-17 maj 2020. 
 
Utställning 
Diskussion om hur kontrakten för utställningsdomare bör vara utformade så att all 
information kring beskattning framgår tydligt för de domare som anlitades kom upp. Mötet 
kom fram till att huvudansvarig för detta är SKK och Utställningsansvarige stöter på igen hos 
SKK för att få dem att gå ut med informationen, så att det är tydligt att vi följer svensk 
skattelagstiftning.  
 
Mötet diskuterade om vi ska ha endagars eller tvådagars utställning 2022.  

Styrelsen beslöt att avdelningen arrangerar en tvådagarsutställning år 2022. 
 

Spaniel 
Spanielprovet i Krabbsjön har i dagsläget 10 anmälda hundar. 
 
Utbildning 
Förslag om att första timmen på ridhusträningarna ska bli en valp/ unghundsträning kom 
upp. Det finns två instruktörer som kan ta den träningen en gång i månaden, vintertid. 
Mötet tyckte att förslaget var bra. 
 
Viltspår 
Våra medlemmar som tävlar, har varit framgångsrika. 3a på SSRKs Viltspårmästerskap samt 
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2a på Jägarförbundets riksmästerskap i eftersök. 
 
Jakt 
Inget att rapportera. 
 
Ekonomi 
- Studiefrämjandet har nya rutiner för utbetalning till instruktörer. De kommer att betala ut 
till klubben direkt de mottagit anmälningsavgifterna för en kurs. Sedan får klubben betala 
sina instruktörer. Hur det kommer att fungera i praktiken kommer det information om till 
berörda. 
- KM och WT Älgparken är ett avdelningsarrangemang. Avdelningens kassör kommer att 
kontakta Södras kassör för att lösa de ekonomiska delarna kring detta. 
- Avdelningen har köpt tio tält. Avdelningsstyrelsen kommer att erbjuda sektion Södra och 
sektion Västerbergslagen att köpa två var, om intresse finns. 
-Den ekonomiska prognosen ligger för tillfället på minus. Sannolikheten att helårsresultatet 
blir bättre är stor. Det finns flera objekt som ännu inte kommit in med sin slutredovisning. 

      Bilaga § 90 
§ 91 Unghundsderbyt 2019 - summering 

 
Provledningen för Unghundsderbyt kommer att kalla till ett utvärderingsmöte under 
september månad. Där alla som vill komma eller sända in sina tankar till honom har 
möjlighet till det. Vi inväntar datum, tid och plats från honom. 

 
§ 92 Ansvarsområden för avdelningsstyrelsen SSRK Dalarna 
 

Varje styrelsemedlem får uppdatera sitt ansvarsområde genom att sända förändringen 
till avdelningssekreteraren, som sedan ändrar i dokumentet. Dokumentet kommer att 
ligga på SharePoint.  

 
Styrelsen beslöt att det endast är avdelningssekreteraren som har rätt att ändra dessa 

dokument på SharePoint. 
 
§ 93 Värdegrund för SSRK Dalarna  

 

SSRK Dalarnas vision, mål och värdegrund ska ligga till grund för hela avdelningens arbete. 

Självklart ska styrelsen gå före och visa vägen MEN vad som sägs i detta dokument gäller ALLA i 

avdelningen. Inte minst gäller detta värdegrunden, som tydligt beskriver hur man förväntas vara 

och bete sig som medlem i SSRK Dalarna. Dokumentet kommer också att vara en grund för 

arbete under styrelsens arbetsdag. 

Styrelsen beslöt att anta värdegrunden och att den ska läggas ut på hemsidan.  
 
§ 94 SSRK Dalarna 30-årsjubileum 
 

Mötet diskuterade olika förslag att fira/visa vår verksamhet inför 30 årsfirandet. 
Mötet kom fram till att vi bör ha en ”30års kommitté ” som ka jobba fram förslag till 
aktiviteter. Till nästa möte ska vi ge förslag på personer som vill / kan ingå en den 
gruppen. 
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§ 95 Hur tackar vi våra funktionärer? 
Alla som har jobbat ideellt för klubben som styrelsen, instruktörer, funktionärer på prov 
och aktiviteter eller andra arrangemang räknas hit. Ordförande undersöker möjligheten 
att göra en medlemskväll med mat på Grand i Ludvika. I samband med detta ska vi se 
om klubben kan subventionera för funktionärer. 

 
§ 96 Hemsidan och Facebook 
 

Vi behöver bli bättre på att snabbt meddela webbmaster för hemsidan samt lägga ut på 
Facebook. Våra sociala medier är viktiga för att visa att vi är aktiva i många olika 
arrangemang eller prov, det som är planerat och även resultat. 

 
§ 97 Apportören 

 
Avd.sekr. behöver ha material som skall med i Apportören senast 10 oktober. 

 
§ 98 Skrivelser 
 Inga skrivelser har kommit in förutom de veckobrev och handlingar från SSRK Hs, som 

vidarebefordrats.  
 

§ 99 Övriga frågor 
 
Diskussion om vad vi ska förvara i förrådet hos Studiefrämjandet.  
 
Jaktansvarig informerade om att Hs går in och sponsrar RM 2021 dels med kontnta 
medel, information inför planering och budgetering för arrangemanget. Frågan tas upp 
igen på nästa styrelsemöte då Hs jaktansvarige är inbjuden. Utställningsansvarige tog 
upp frågan om att åka på en utbildning i höst. Mötet ställde sig positiv till fortbildningen. 

 
§ 100 Nästa möte 

 
Mötet planerade in hösten alla möten. 
24 september 18.30 Falun 
22 oktober      18.30, Falun 
19 november 18.30, Falun 
Datum för arbetsdagen beslutas vid nästa möte, för att få det att passa alla 

§ 101 Mötets avslutande 
Ordförande tackade ledamöterna och mötet avslutades. 

 


