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Styrelsemöte Telefonmöte 
Tid:  18.30 – 21.00 
 
 
 

Innan dagens möte öppnades, diskuterade styrelsen möjligheten att vid behov utnyttja 
funktionen Teams för möten i styrelsen och ledamöterna ställde sig positiva till denna 
mötesform. Därefter gjordes en presentationsrunda, där de nya ledamöterna berättade lite 
om sina bakgrunder och hur de såg på sitt deltagande i styrelsearbetet.  
 

§ 27  Mötets öppnande 
Ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.  
 

§ 28 Godkännande av dagordning  
Dagordningen gicks igenom och godkändes.  

 
§ 29 Val av Justerare 

Justerare valdes att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 
 

§ 30  Föregående protokoll från 1 januari och 15 mars 2020, årsmötesprotokoll samt 
protokollet från det konstituerande sammanträdet  
Kassören konstaterade att en skrivning i protokollet från det konstituerande 
sammanträdet, om vilka två som tillsammans skriver på uttag överskridande 20 000 kr för 
viltspårsverksamhetens konto, behöver förtydligas (banken är noga med att dessa 
uppgifter finns med i protokollet). Sekreteraren lovade att skriva ut namnen på de två. 
Därefter lades protokollen till handlingarna. 

 
§ 31 Rapporter (skriftliga rapporter i bilagan) 

De skriftliga rapporterna gicks igenom. Konstaterades att sekreteraren avbokar Rankhyttan 
den 19 april, då vi får lov att skjuta på den planerade arbetsdagen som ville skulle ha 
tillsammans med sektionsstyrelserna.  
Utbildningsansvarig undersöker vidare kring den fråga som ställts till styrelsen gällande en 
kommande kurs och återkommer i ärendet.             Bilaga § 31 

 
§ 32  Arbetsordning för styrelsen i SSRK Dalarna 

Vid det konstituerande sammanträdet 15 mars, delades dokumentet ut till de nya 
ledamöterna. Inget nytt i dagsläget att lägga till eller diskutera. 
 

§ 33 Utställningsverksamhetens situation 
Utställningsansvarig informerade om att Hs saknar utställningsansvarig och att hon fått 
frågan om hon kunde tänka sig ta det uppdraget. Den Club Show som vi skulle anordna i 
Leksand den 6 juni är framflyttad till den 15 november och förläggs i Rättvik. Hon planerar 
för en jubileumsutställning dagen före, den 14 nov, också den i Rättvik. Hon kunde också 
berätta att BUS tar hand om all utställningsadministration fram till nyår. På frågan om vem 
som kommer att ta hand om det administrativa arbetet för våra utställningar i framtiden, 
verkar hon ha en lösning. 
 

§ 34  Coronasituationen. 
Styrelsen konstaterade att vi följer SKKs riktlinje om hantering av hundaktiviteter nu i 
Corona-tider. Vi kommer inte att anordna några aktiviteter inomhus och inga aktiviteter 
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utomhus med fler än tio deltagare. Och att vi i nu läget bara vänder oss till deltagare som 
kommer från Dalarna.  
Arbetsgruppen kring Pinncupen ändrar sin inbjudan till cupen och berättar att nu är bara 
deltagare från Dalarna välkomna och man kommer att hålla samlingar om max 10 
deltagare. Man ser till att grupperna ute i skogen håller social distans.  
Styrelsen fann att man tar fram ett gemensamt dokument kring vad som gäller för SSRKs 
aktiviteter. 
 

Styrelsen beslöt att de som redan anmält sig på Pinncupen och som inte är från Dalarna får hela 
sin anmälningsavgift tillbaka. 

 
§ 35  SSRK Dalarnas 30-årsjubileum 

Jubileumsgruppen meddelade att man har skjutit fram resp. ställt in de flesta av de 
planerade aktiviteterna (Familjedag vid Lilltorpet, Jubileumsmiddagen, Club Show i 
Leksand). Gruppen planerar fortfarande för Lagtävlingen den 26 juli.   
Jubileumsprovet 1-2 augusti räknar provledningen med att kunna genomföra.  
Styrelsen diskuterade årets KM och jhaktansvarig tar upp frågan i Jaktkommittén Dalarna, 
som tar ställning till om vi ska ha något KM under hösten eller om det skjuts fram till nästa 
år.   

 
Styrelsen beslöt att de bokningar som gjorts hos Rankhyttan avbokas (arbetsdag den 19 april 
samt jubileumsmiddag den 13 juni) Uppdrogs åt sekreterare att kontakta dem.    

 
§ 36  Arbetsdag/visionsplanering för avdelningen 

Ordföranden poängterade att ambitionen med en arbetsdag tillsammans med våra 
sektionsstyrelser är att hitta fram till ett arbetssätt där vi utvecklar samarbetet mellan de 
tre styrelserna. T.ex. finns det mycket att vinna på att vi deltar i varandras styrelsemöten, 
som ett led i att få transparens och öppenhet och att alla har samma information och 
jobbar mot samma mål, att vi diskuterar samma frågor och har samma synsätt på hur vi 
arbetar med och för våra medlemmar.  
 

Styrelsen beslöt att uppdra åt ordförande att skriva ihop en avsiktsförklaring, som kan 
presenteras för sektionsstyrelserna.  

 
§ 37 Hemsida och Facebook 

Nya styrelsen ombeds skicka in porträttbilder till Webbmaster, så att hemsidan blir aktuell.  
sekreteraren ser till att han också får styrelsens aktuella kontaktuppgifter. 
 

§ 38  Apportören 
Manus ska vara Hs tillhanda senast 15 april. sekreteraren vill ha in material senast den 13 
april.  
Bl.a. ska en ny annons för den flyttade Club Showen in.  
 

§ 39 Skrivelser 
Inga nya skrivelser, förutom de skrivelser från Hs och SKK, som har vidarebefordrats till 
styrelsen. 
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§ 40 Övriga frågor 
Jaktansvarig undrar om vad som är sagt gällande RM. Styrelsen konstaterade att det enda 
som beslutats är att jaktansvarig skulle fortsätta ha diskussioner med Bergslagen kring RM 
och att man skulle inkomma med en budget för arrangemanget.  
 

Styrelsen beslöt att uppdra åt jaktansvarig och Jaktkommittén Dalarna att fortsätta 
diskussionerna. 

 
§ 41 Nästa möte 
 Styrelsen träffas nästa gång den 7 maj, kl. 18.00.  

Beroende på hur Coronadirektiven ser ut och/eller väder, bestäms platsen senare (telefon 
eller Teams eller utomhus hos Nybergs) 

 
§ 42 Mötets avslutande 

Ordförande tackade ledamöterna och mötet avslutades. 
 
 
 
 


