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Styrelsemöte 
 

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

§ 70 Godkännande av dagordning  
Dagordningen gicks igenom och fyra övriga frågor anmäldes.  
- Förfrågan om ett samarbete med närliggande avdelningar 
- Jubileumsrosetter till viltspår 
- Fråga om valpkurser och krav på medlemskap 
- Avdelningens försäkring 
Dessa noterades, varefter dagordningen godkändes.  

 
§ 71 Val av Justerare 

En justerare valdes att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 
 

§ 72 Föregående protokoll från 8 juni 2020 
 Föregående protokoll gicks igenom. Styrelsen konstaterade att vad gäller domarutbildning 

ligger uppdraget att finna intresserade personer, som också har kvalifikationerna för att gå 
en domarutbildning, på Dalarnas Jaktkommitté. Jaktansvarig tar upp frågan vid 
jaktkommitténs möte i nästa vecka.  

 
§ 73 Rapporter (skriftliga rapporter i bilagan) 

De skriftliga rapporterna gicks igenom. Avdelningskassören konstaterade att det pekar på 
ett positivt resultat för året, trots minskade intäkter p.g.a. pandemin med inställda 
arrangemang. Han berättade att det är han som betalar ut alla arvoden och sedan 
rapporterar in dessa till Skattemyndigheten, både för avdelningens och för sektionernas 
räkning.  
Frågan om hur årets inställda prov hade kommunicerats kom upp till diskussion. Styrelsen 
konstaterade att det inte förekommit någon diskussion kring dessa prov, utan 
jaktkommittén och styrelsen blev bara informerade om att proven var inställda. Man kom 
fram till att här finns ett behov av att tydliggöra ansvarsfördelningen och hur uppdraget ser 
ut kring vår provverksamhet.  
Jaktansvarig berättade att vi fått en förfrågan om samarbete mellan oss, Flatklubben och 
våra grannavdelningar kring ett samarbete med en WT-Cup. Styrelsen ser positivt på 
frågan.  
Viltspåransvarig berättade att det nu finns ett samarbete mellan SSRK Dalarna och Norra 
Bjursås Jaktvårdsområde i Sörskog. Där finns det flera fina marker och lokaler för träningar 
och prov av olika slag. Hon rapporterade att SSRKs Jubileumsspår genomfördes där och att 
det blev ett uppskattat arrangemang.  
Utbildningsansvarig informerade att det fortfarande är problem med samarbetet med 
Studiefrämjandet. Hon ska ta en förnyad kontakt och diskutera situationen med dem. Hon 
berättade också att hon jobbar för att få till stånd flera kurser under hösten. Intresset och 
behovet av kurser är stort. Styrelsen diskuterade kring hur man kan nå ut till nya 
hundägare och andra med information om våra aktiviteter. Styrelsen funderar vidare på de 
uppslag som kom fram och återkommer vid ett annat möte.                                     Bilaga § 73  
 

§ 74 Coronasituationen och aktiviteter m.m. 
Styrelsen diskuterade läget för kommande aktiviteter, med avseende på gällande 
Coronarestriktioner.  
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-Vad gäller avdelningens utställningar i november avvaktar vi med beslut till nästa möte.  
- Den arbetsdag som avdelningen vill ha tillsammans med sektionsstyrelserna avvaktar vi 
med.  
- Vinterträningarna i Lisselhaga anser styrelsen kan genomföras. Viktigt i år är att ta upp 
föranmälningar från de som vill komma, så att det går att kontrollera att vi håller oss till 
rekommenderat antal närvarande i ridhuset.  
 

§ 75 Dalarnas dokument ”Avsiktsförklaring” 
 Inget nytt att notera. Dokumentet väntar vi med att färdigställa till dess att vi kan träffas 

allihop, avdelnings- och sektionsstyrelser, för en gemensam arbetsdag. 
 
§ 76 Sponsoransvarig 
 En av styrelsens suppleanter har tillfrågats och sagt ja till att vara den som ansvarar för 

samordning av sponsorfrågan och vara den som har ett övergripande koll på vilka 
sponsoravtal vi har och de vi kan komma att teckna i framtiden.  

 
§ 77 Kort om GDPR 
 Avdelningssekreteraren gav styrelsen en kort genomgång om vad som gäller för 

personuppgiftslagring och hur t.ex. deltagarlistor och annat hanteras inom avdelningen. 
 
§ 78 Hemsidan och Facebook 

Styrelsen kom fram till att det fortsatt är webbmaster och avdelningens ordförande som är 
redaktörer för dessa forum och lägger till resp. tar bort behörigheter.  
 

§ 79 Apportören 
Manus ska vara Hs tillhanda senast 15 oktober.  
Avdelningssekreteraren vill ha in material senast den 10 oktober. Noterades att annons för 
årsmötet ska föras in i detta nummer av Apportören. Föreslogs att ett reportage om vår 
Jubileums-Lagtävling också skulle skickas in. Viltspåransvarig berättade att hon skriver på 
ett reportage om jubileumsviltspåret. 
 

§ 80 Skrivelser 
Dalarnas Folkrörelsearkiv har inkommit med en årsberättelse och ett årsmötesprotokoll, 
där det informerades om ändringar avseende medlemsavgifterna. Dessa gäller fr.o.m. 
2021. Vår avgift blir 300 kr/år. Dessutom tillkommer 125 kr/ påbörjad hyllmeter. I 
dokumentet gjordes också klart hur de handlingar som lämnas in för arkivering ska vara 
organiserade.  

 
§ 81 Övriga frågor 

- Jaktansvarig berättade att hon haft diskussioner med Gävleborg om att ingå i ett 
samarbete kring funktionärsprov. Styrelsen ställer sig positiva till ett samarbete, men 
önskar ett klargörande kring hur reglerna kring funktionärer ser ut och hur HS ställer sig till 
ett sådant samarbete. Vidare konstaterade styrelsen att det är av vikt att avdelningarna gör 
en förteckning över vilka som varit funktionärer och vilka funktioner som räknas in 
(provledare, kastare, matsupport, ….?), så att det är klart vilka som får företräde vid ett 
funktionärsprov. 
- Viltspåransvarig ställde frågan om det inte var de öronmärkta ”jubileumspengarna” som 
skulle betala de jubileumsrosetter hon beställt för avdelningens jubileumsviltspår och detta 
sa styrelsen OK till.  
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- Utbildningsansvarig hade planer på en aktivitet för våra instruktörer, som en 
vidareutveckling/internutbildning. Styrelsen ställde sig positiva till hennes funderingar. 
Vidare undrade hon hur styrelsen såg på kravet av medlemskap för deltagare i 
valpkurserna. (Detta har inte varit ett krav fram till nu.) Styrelsen diskuterade frågan.  
Styrelsen beslöt att för innevarande år fortsätter vi med att en valp inte behöver 
medlemskap för att gå en första valpkurs, men att det fr.o.m. 2021 införs ett krav på 
medlemskap i SSRK för att få delta i våra valpkurser. 
- Avdelningskassören informerade om att avdelningens försäkring nu är betald och han 
berättade lite om vad den omfattar: Ansvarsförsäkring och Tjänstereseförsäkring för alla 
medlemmar inom Dalarna i samband med Dalarnas arrangemang, 
Förmögenshetsförsäkring samt Egendomsförsäkring för avdelningen. Sektionerna omfattas 
inte av dessa två sista försäkringar, utan de måste teckna egna sådana försäkringar. 
- Nämnas kan att medlemmar från SSRK Dalarna var mycket framgångsrika i 
Jägarförbundets Länsmästerskap i eftersök. En första plats och två på en delad andra plats. 
Stort GRATTIS!! 
 

§ 82 Nästa möte 
 Styrelsen träffas nästa gång den 27 september, kl. 14.30. Någonstans i Sörskog, utomhus.  
 
§ 83 Mötets avslutande 

Ordförande tackade ledamöterna och mötet avslutades. 
 


