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Styrelsemöte 
Tid:  18.00 – 20.30 
 
 

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

§ 57 Godkännande av dagordning  
Dagordningen gicks igenom och tre övriga frågor anmäldes.  
- Rapport från jubileumslagtävlingen 
- Frågan om GDPR 
- Situationen med jaktprovsdomare i Dalarna.  
- Spanielkurs 
Dessa noterades varefter dagordningen godkändes.  

 
§ 58 Val av Justerare 

Justerare valdes att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 
 

§ 59 Föregående protokoll från 7 april 2020 
 Föregående protokoll gicks igenom och den avsiktsförklaring som avd,ordförande skrivit 

presenterades. Några synpunkter hade framförts och hon tittar över texten igen och 
återkommer till styrelsen, innan dokumentet skickas ut till våra två sektionsordförande.  

 
§ 60 Rapporter (skriftliga rapporter i bilagan) 

De skriftliga rapporterna gicks igenom. Viltspårsansvarig berättade att den riskanalys hon 
gjort, beträffande Jubileumsspåret, visar att det är möjligt att genomföra spåret. Hon ska 
undersöka lite mer vad som gäller, men mycket pekar på att det går att genomföra som ett 
rörligt spårprov.  
Avd.kassören berättade att det kommit nya instruktioner för SSRK-prov vad gäller 
betalningar och återbetalningar och han ber att få återkomma i frågan.  
Jaktansvarig berättade att hon pratat med SSRK Gävleborg ang. RM. Det blir inget RM 
2021, utan det är först 2022 det kan bli aktuellt. Det rullande schema som finns för RM har 
taggat över ett år p.g.a. Coronasituationen. Hon kommer att ta kontakt med Hs 
Retrieveransvarig och diskutera ramar och annat kring ett framtida engagemang för 
Dalarnas del i RM. Hon berättade också att Gävleborg hade tagit kontakt med henne och 
man är intresserade av ett samarbete bl.a. kring provledar- och domarutbildningar. 
Styrelsen fann att det finns intresse av det hos oss också.                Bilaga § 60  
 

§ 61 Coronasituationen  
Styrelsen konstaterade att de ändrade reserestriktioner som presenterats, medför nya 
förutsättningar för att genomföra Kusåprovet. Jaktkommittén Dalarna jobbar vidare med 
frågan.  
 

§ 62 Arbetsdag/visionsplanering för avdelningen 
 Ordförande hade skickat ut ett förslag på en skriftlig avsiktsförklaring till styrelsen, som 

diskuterade dokumentet. Man kom fram till att en central fråga som gemensamt behöver 
diskuteras inom SSRK Dalarna är ”Vad vill vi med SSRK Dalarna och vart ska vi dra??”.  

Styrelsen beslöt att man funderar vidare kring avsiktsdokumentet och tar upp frågan igen vid 
nästa möte.  
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Styrelsen beslöt vidare att skjuta fram arbetsdagen tillsammans med sektionerna till i november 
(efter utställningen). 

 
§ 63 Hemsidan och Facebook 

Inget nytt att notera. Styrelsen diskuterade om t.ex. Facebook kan vara ett forum om man 
vill göra en enkätundersökning och frågeställaren fick flera tips på olika tillvägagångssätt.  
 

§ 64 Apportören 
Manus ska vara Hs tillhanda senast 1 augusti.  
Avd.sekreteraren vill ha in material senast den 25 juli.  
 

§ 65 Skrivelser 
Inga nya skrivelser, förutom de skrivelser från Hs och SKK, som har vidarebefordrats till 
styrelsen. 

 
§ 66 Övriga frågor 

- Arbetet med SSRK Dalarnas lagtävling rullar på. Man har 12 st anmälda lag. Det är ännu 
inte helt klart på funktionärs- eller domarsidan. Intresserade kan vända sig till ansvariga för 
lagtävlingen. 

- Avd.sekreteraren berättade att vi i styrelsen tidigare diskuterat frågan om vad som gäller 
för oss i GDPR-frågan. Om vi upprättar listor över t.ex. kursdeltare eller annat, ska dessa 
bara sparas så länge de behövs för aktuell aktivitet., sedan ska den kastas. Styrelsen tar upp 
en mer ingående diskussion kring GDPR vid ett senare möte, efter sommaren. 

- Frågan om jaktprovsdomare kom upp. Det är en stor brist på utbildade jaktprovsdomare i 
landet och så också i Dalarna. Styrelsen konstaterade att det är SSRK Centralt som sköter 
utbildningarna och som står för kostnaderna. Man konstaterade vidare att vi i Dalarna bör 
jobba på att försöka hitta intresserade, som vill gå en domarutbildning.  

- SSRK Dalarna har ett föreningsavtal med Granngården, som ger våra medlemmar rabatt 
och som också ger bonuspoäng (i form av presentkort) för klubben. Konstaterades att detta 
är något som bör informeras om på SSRK Dalarnas hemsida. 

- Frågan kom upp om att vi i SSRK Dalarna bör ha en sponsoransvarig. En samordning av 
sponsoravtal och leverantörer ser styrelsen som mycket positivt. En har fått frågan och 
ställde sig inte negativ till uppdraget. Styrelsen återkommer i frågan. 

 
§ 67 Nästa möte 
 Styrelsen träffas nästa gång den 19 augusti, kl. 18.00. utomhus.  
 
§ 68 Mötets avslutande 

Ordförande tackade ledamöterna och mötet avslutades. 
 
 
 
 
 


