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Styrelsemöte 
 

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

§ 85 Godkännande av dagordning  
Dagordningen gicks igenom och en övrig fråga anmäldes.  
- Hs önskar se att det erbjuds exteriörbedömningar nu, då det inte blir så många 
utställningar som brukligt. Föredragande: Utställningsansvarig 
Punkten noterades, varefter dagordningen godkändes.  

 
§ 86 Val av Justerare 

Viltspårsansvarig valdes att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 
 

§ 87 Föregående protokoll från 19 augusti 2020 
 Föregående protokoll gicks igenom. Styrelsen konstaterade att uppgiften om att 

Utställningsansvarig var med via Teams under mötet inte är riktig. Avdelningssekreteraren 
gör ändring i protokollet för hand. Därefter läggs protokollet till handlingarna. 

 
§ 88 Rapporter (skriftliga rapporter i bilagan) 

De skriftliga rapporterna gicks igenom. Viltspårsansvarig berättade att antalet spår i år 
uppgår till ca 300 st och att SSRK dalarna har haft ett samarbete med taxklubben kring 
spårverksamheten.  
Jaktansvarig informerade om att avtal om samarbete mellan Dalarna, Gävleborg, 
Jämtland/Härjedalen och Västernorrland är under utarbetande. Hon berättade också att en 
provledar- och kommissarieutbildning, som berör de fyra samarbetsavdelningarna, 
planeras i Gävleborg under våren. En WT-cup, ett 2 dagars WT och KM diskuteras inom 
jaktkommittégruppen och jaktansvarig ber att få återkomma. Jaktansvarig berättade också 
att WT i Älgparken kommer att diskuteras med sektion Södra. Styrelsen fann att vi bör 
fortsätta att ha en Lagtävling, i samma form som årets jubileumslagtävling och föreslår att 
ansvaret för detta bör ligga på jaktkommittén Dalarna.                                              Bilaga § 88  
 

§ 89 Beslut gällande inköp av frys 
 En av styrelsens suppleanter har, i en inlaga på styrelsens Facebooksida, frågat styrelsen 

om möjligheten att få köpa in en frys för att kunna förvara det jaktprovsvilt som behövs för 
proven i norra Dalarna. Styrelsen gav, via samma kanal, sitt samtycke till inköpet. 

Styrelsen beslöt vid dagens möte att godkänna detta inköp. Hon uppmanas också att köpa in en 
kilowattmätare till denna frys, för att kunna få en siffra på hur mycket hon ska ha i 
ersättning för elförbrukningen.  

 
§ 90 Beslut om arrangerande av Club Show 2021 
 Hs har ställt frågan till SSRK Dalarna om vi är villiga att arrangera en Club Show 2021, 

istället för den som p.g.a. Corona-pandemin blev inställd under år 2020.  
Styrelsen beslöt att säga ja till förfrågan och ställer sig mycket positiva till arrangemanget. 
 
§ 91 Jubileumsaktiviteter 2021 
 Styrelsen diskuterade de aktiviteter som planerats för jubileumsåret, och som tyvärr blivit 

inställda som följd av pandemin.  
Styrelsen beslöt att dessa aktiviteter genomförs under 2021 istället. 
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§ 92 Årsmöte 2021 
 Styrelsen diskuterade årsmötet 2021 och fann att man bör försöka hitta en så stor lokal att 

Corona-distans går att uppnå. Datum för årsmötet bestämdes till 21 mars 2021, kl. 15.00. 
Styrelsen fann också att en föreläsning eller liknande bör genomföras i samband med 
årsmötet och man ber att få återkomma med denna fråga. 

Styrelsen beslöt att uppdra åt avdelningssekreteraren att kolla med Fornby Folkhögskola om vi 
kan hålla vårt årsmöte där.  

 
§ 93 Verksamhetsberättelse för 2020 samt verksamhetsplan 2021 
 Styrelsen konstaterade att det är dags att sammanställa verksamhetsberättelsen för år 

2020. Material ska vara inne hos avdelningssekreteraren i december. Likaså ska 
verksamhetsplanerna, inkl. budgetar, för 2021 vara inne i december.  

 
§ 94 Att nå ut till nya medlemmar 
 Avdelningsordförande berättade att SSRK Dalarnas medlemsantal minskat under flera år. 

Sämst var det 2017, då medlemsantalet sjönk från 600 till 409. Därefter har kurvan vänt 
och det har varit en liten, blygsam ökning av medlemsantalet. Hon gav styrelsen i uppdrag 
att till nästa möte komma med konkreta förslag på hur/vad som kan göras för att nå ut till 
nya medlemmar och höja medlemsantalet. Det är viktigt att vi hittar sätt att synas på, att 
visa att vi finns och att vi har lockande aktiviteter. 

 
§ 95 Hemsidan och Facebook 
 Styrelsen konstaterade att det behöver göras uppdateringar av behörigheter på 

avdelningens Facebooksida. Uppdrogs åt avdelningsordförande att titta på frågan. 
 
§ 96 Apportören 
 Manusstopp till Apportören är 15 oktober. Till detta nummer ska en inbjudan till Årsmötet 

finnas med. Styrelsen beslöt också att det vore trevligt att skicka in ett reportage från 
Jubileumslagtävlingen. Styrelsen uppdrog åt avdelningssekreteraren att skriva ihop ett 
bidrag.   

 
§ 97 Skrivelser 
 Inga inkomna skrivelser, förutom veckopost från Hs, vilken har vidarebefordrats till 

styrelsen och sektionsordförandena.  
 
 
§ 98 Övriga frågor 
 Utställningsansvarig berättade att SKK har framställt en önskan om att SSRK försöker 

arrangera exteriörbedömningar, eftersom det inte kunnat genomföras utställningar under 
året p.g.a. pandemin. Hon jobbar med frågan och återkommer med datum då Dalarna 
kommer att kunna erbjuda medlemmarna exteriörbedömningar. Vidare berättade hon om 
att Championatsreglerna ska ändras och att ett förslag på nya regler är på väg ut på 
remissrunda.  

 
§ 99 Nästa möte 
 Nästa möte bestämdes till 25 oktober. Kl 17.00. Avdelningssekreteraren bokar stor lokal 

hos Studiefrämjandet. 
 
§ 100  Mötets avslutande 

Ordförande tackade ledamöterna och mötet avslutades. 


