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Protokoll fört vid SSRK Östras styrelsemöte 2018-04-23
Hemma hos kassör Gabrielle Ljungberg, Vassvägen 11 A - Bromma

Närvarande:
Roger Westerman
Gabrielle Ljungberg

Ewa Odenmark
Maria Alm

Catharina Lundberg
Therese Andersson

Pehr Söderman

Anmält frånvaro:
Linda Dahl
Geir-Ove Andersson
§ 54 Mötets öppnande
Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.
§ 55 Anmälan av övriga frågor
Inga
§ 56 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkänns.
§ 57 Val av justerare jämte ordföranden att justera dagens protokoll
Catharina Lundberg väljs av styrelsen att jämte ordförande justera dagens protokoll.
§ 58 Information från Funktionärsträffen 14-15 april
Närvarande från östras avdelning var Catharina Lundberg, Geir-Ove Andersen och Roger Westerman.
Pehr Söderman var närvarande under en kortare del av träffen.
Catharina och Roger informerade styrelsen om det som avhandlades. Inom jaktretrievergruppen verkar
de flesta vara överens om att separera A- och B-proven helt, samt att en större satsning på att utbilda
nya domare måste göras inom alla områden. Inom jaktspanielgruppen diskuterades ev. behov av
justering av gällande jaktprovsregler samt ny utbildning av funktionärer vid spanieljaktprov.
§ 59 Regelrevideringsarbetet - Retriever
✓ Det har inkommit fyra skrivelser från medlemmar i SSRK Östra angående regelrevideringarna.
Styrelsen diskuterar dessa och kommer fram till att samtliga ska skickas vidare till RJK och
regelrevideringskommittén. Sekreterare Ewa Odenmark ser till att de skickas innan den 30/4 som är
sista dag för synpunkter.
✓ Roger Westerman sitter med i regelrevideringskommittén och informerar styrelsen hur arbetet
fortlöper.
§ 60 Redogörelse från arbetsgrupperna för motioner till Fullmäktigemöte 2019
✓ Motion 1 – Ett medlemskap
Pehr Söderman redogör för det påbörjade arbetet och vilka olika linjer man kan välja att arbeta med
och hur dessa påverkar raskubbarna och SSRK’s avdelningar. Styrelsen enas om att Pehr arbetar
vidare med ett av förslagen och redovisar på kommande styrelsemöte.
✓ Motion 2 – Återgång till Fullmäktigemöte varje år
Catharina Lundberg och Ewa Odenmark presenterar ett första utkast. Styrelsen kommer med förslag
om tillägg/ändringar och en uppdaterad version kommer att läggas fram vid nästa styrelsemöte.
✓ Motion 3 – Stambokföra vissa C-prov
Therese Andersson & Maria Alm har påbörjat insamling av uppgifter. De kommer även att kontakta
SSRK Södra om ett eventuellt samarbete då det framkommit att även de arbetar med en motion
kring denna fråga.
✓ Motion 4 – Apportören endast som webtidning – kommer ej att behandlas om inte någon medlem
utanför styrelsen känner sig manad att skriva ihop en motion i ämnet.
✓ Motion 5 – Domarutbildning A & B för Spaniel och Retriever
Catharina Lundberg och Roger Westerman samarbetar med SSRK Södra i utformningen av motionen.
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§ 61 Rapport från ordförande
Roger Westerman var en av tre representanter från SSRK på helgens träff med SKK, Jägarförbundet och
rasklubbarna för alla jakthundsraser. Styrelsen tackar för informationen.
§ 62 Rapport från utställningssekreteraren
Ej närvarande – inget att rapportera.
§ 63 Rapport från viltspårssekreteraren
Ej närvarande men rapporterar följande:
”Det var tuffare att kliva in som ansvarig än vad som gavs sken av. Det som har varit mest stressande är
tillgången till mark till vårens ordinarie prov som dessutom är SM-uttagning. Tidigare använda marker är
inte tillgängliga. Har haft åtskilliga kontakter med möjliga markägare. Nu tror jag att vi lyckats få till så
att vi klarar provet men i mindre skala än tidigare år. Mark för höstprovet är i princip också klart. Det
provet kommer troligtvis hållas i mitten av augusti i Härad. De rörliga proven rullar på. Jag har tagit hjälp
av en arbetsgrupp för att försöka få ihop framförallt utmaningen med mark.”
§ 64 Rapport från kassören
Fr.o.m. år 2018 kommer det att skickas in kontrolluppgifter (KU10) till skatteverket för alla domare och
övriga funktionärer som erhållit arvode, inte för de som enbart fått reseersättning utbetald. Detta är ett
påpekande från våra revisorer att så måste ske.
§ 65 Rapport från jaktprovssekreterare – retriever
✓ En provledarträff är genomförd med tillhörande presentutdelning, vilket är mycket uppskattat.
✓ En provledarutbildning är genomförd med 22 deltagare, varav 16 deltagare genomgick omcertifiering
för de kommande 5 åren, och 6 personer nyutbildning till provledare för B-prov. För dessa 6 återstår
fortfarande den praktiska delen att genomföra. Detta kommer att ske vid olika B-prov under
säsongen.
✓ Vårens B-prov – Uppsala måste tyvärr ställas in pga. det kalla vädret som gjort att det fortfarande är
is på sjön vid provplatsen. Fler prov kan komma att ställas in på grund av den sena och kalla våren.
✓ Enligt de nya reglerna bereds 18 hundar (tidigare 12) plats på B-prov NKL och 14 hundar (tidigare 12)
i klasserna ÖKL och EKL. Under denna säsong, som är en övergångssäsong, kommer provledning och
domare att få avgöra för varje enskilt prov hur många hundar man vill bereda startplats.
✓ Ett Tollingprov kommer att genomföras i vår.
§ 66 Rapport från jaktprovssekreterare – spaniel
✓ Tyvärr ställdes Nybörjarprov B, som var planerat till 7 april, in på grund av för få anmälningar.
✓ Vårens Kombo-WT, 21 april, ställdes även det in på grund av för få anmälda. Mer focus kommer att
läggas vid utbildning, tydliggörande och lagbildning under den här säsongen. Glädjande är att SSRK
Värmland planerar att anordna ett Kombo-WT enligt våra riktlinjer.
§ 67 Rapport från A-provskommittén
✓ Mock Trial – Nyköping den 6/5 har ställts in på grund av otjänliga markförhållanden vid provplatsen.
Provet ska försöka genomföras senare under säsongen.
✓ Planeringen av höstens A-prov och uppbokning av domare till dessa pågår för fullt.
§ 68 Rapport från sekreteraren
Rapporterar att ingen ny kandidat som Webmaster finns. Om vi inte kan lösa detta snarast kommer vi
stå utan efter den 5 juni i år, vilket känns väldigt allvarligt. Alla uppmanas att hjälpa till och arbeta på att
hitta en lämplig kandidat.

Sida |3

§ 69 Övriga frågor
Inga
§ 70 Nästa styrelsemöte
Måndagen den 18/6 2018, klockan 18:00, hemma hos kassör Gabrielle Ljungberg – Bromma.
§ 71 Mötets avslutande
Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet

Ordförande

Justerare

____________________
Ewa Odenmark

_____________________
Roger Westerman

________________________
Catharina Lundberg

