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Styrelsemöte  
 

 
§ 118  Mötets öppnande 

Ordförande hälsade välkommen och började mötet med att förklara sin syn på  
hur vi bör arbeta i en ideell förening. Där alla i en styrelse är viktiga och diskussion och 
samarbete är det som ger bra resultat. 
Därefter och förklarade hon styrelsemötet öppnat.  
 

§ 119  Godkännande av dagordning  
Dagordningen gicks igenom och ett par nya punkter under Övrigt anmäldes varefter 
dagordningen godkändes.  

 
§ 120  Val av Justerare 

Viltspåransvarig valdes att jämte mötesordföranden justera dagens protokoll. 
 

§ 121  Föregående protokoll, från 2019-09-24 
Protokollet gicks igenom. Påpekades att det är viktigt att vi pratar ihop oss med styrelsen i 
sektion Södra och förankrar beslutet om att WT i Älgparken framöver blir ett 
avdelningsarrangemang. Ordförande fick i uppdrag att ta upp frågan med sektion Södras 
styrelse och diskutera hur man hittar en bra lösning.  
Samtidigt kom frågan upp om hur styrelsen ska hantera KM framgent. Konstaterades att vi får 
återkomma till frågan vid ett senare möte. 

 
§ 122  Rapporter (bilaga alla rapporter) 

Kassören informerade om att kontoställningen just nu pekar på ett minus, men att det kommer 
att komma in bl.a. medlemsavgifter och kursintäkter så att resultatet hamnar på 
plus/minus/noll jämfört med budget.     

 

§ 123  SSRK Dalarnas 30-årsjubileum 
30-årsjubileumskommitten håller på att formera sig. Fyra personer har hittills anmält sitt 
intresse av att delta och sammankallande kommer snart att bjuda in till ett första möte. 
Styrelsen diskuterade Jubileumsmiddagen i Ludvika och fann att man ser den som en 
medlemsmiddag för hela avdelningen.  

Styrelsen beslöt att nytt datum för Jubileumsmiddagen blir 1 februari 2020 samt att alla 
inbjudna betalar samma subventionerade pris.  
 

Frågan om hur vi tackar våra funktionärer kvarstår och tas upp vid nästa möte. Karin ger 
styrelsen i hemläxa att fundera över hur vi själva skulle vilja bli tackade för vårt 
funktionärsarbete. Styrelsen kom fram om att vi i SSRK Dalarna på något sätt ska visa vår 
uppskattning till alla funktionärer och den frågan fortsätter vid nästa styrelsemöte.  
 
Samma dag som jubileumsmiddagen i Ludvika, har avdelningsstyrelsen sin arbetsdag där. 
Mötet kom fram till att även sektionernas styrelser ska bjudas in till arbetsdagen. 

 
§ 124 Årsmötet 15 mars 2020   

Sekreteraren informerar om att inget besked från Falu Brukshundsklubb har kommit in än.  
För att öka intresset bland medlemmarna att delta i årsmötet bör kanske någon aktivitet 
läggas till. Ordförande gav styrelsen i hemläxa att till nästa möte komma på förslag till 
sådan aktivitet.  
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Utställningsansvarig väckte förslaget om att årets Dalautställningshund borde koras, såsom 
vi uppmärksammar årets elitviltspårare och den bästa retrieverjakthunden (Alléz Isabells 
vandringspris). Hon ber att få återkomma med mer information. 

 
§ 125  Hemsida och Facebook 
 Inget nytt anmäldes 
 
§ 126  Apportören 
 Ett manus till Apportören nr 4/2019, där vi bl.a. bjuder in till årsmötet och en annons för 

Club Showen i juni, har skickats in. Den i styrelsen som gjort annonsen, fick mycket beröm 
från informationsansvarig på Hs för den, som hon sa, mycket fina annonsen!!!  

 
§ 127  Skrivelser 
 Inga skrivelser, utöver de som skickats vidare på mail till styrelsen, förelåg.  
 
§ 128  Övriga frågor 
 - Utställningsansvarig informerade om att anmälningarna strömmar in bra till årets 

Utställning. 170 resp 180 anmälda hundar nu och anmälningsdatumet har inte gått ut. Hon 
berättade också att Bus, som hjälper till med anmälningar och annan administration, 
kommer att trappa ner sin verksamhet och att vi behöver hitta någon ny som kan hjälpa till 
vid kommande utställningar (fr.o.m. utställningen i november 2020). Utställningsansvarig 
har fått tips om ny, tänkbar handläggare. 
- Kassören informerade om att han till nästa styrelsemöte vill ha in budgetar för nästa år. 
Den som vill ha klargörande om hur ett budgetarbete kan se ut får gärna kontakta honom.  
Han meddelar också att på arbetsdagen kommer han att ta upp vad som gäller i 
Skattefrågan och att diskutera budgetarbetet.  
- Kassören rapporterade att vi har två nycklar som går till Studiefrämjandet och att de 
håller på att sätta in nytt lås på vårt förråd därnere hos dem. Ännu är det dock inte helt 
klart.  
- Styrelsen uppmanar jaktansvarig att vid nästa styrelsemöte klargöra frågan, som dök upp 
på förra styrelsemötet, om hur läget ser ut med utbildade kommissarier, framtida behov 
och ev. utbildningsbehov. 

 

§ 229 Nästa möte 
 Styrelsen träffas nästa gång den 3 december, kl.18.30 i Falun.  

Då ska Verksamhetsberättelse för 2019 och Verksamhetsplan med budgetar för 2020 vara 
klara (eller åtminstone nästan klara).  

 
§ 130 Mötets avslutande 

Ordförande tackade ledamöterna och mötet avslutades. 
 
 
 


