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Protokoll fört vid SSRK Östras styrelsemöte 2019-06-19
Hemma hos kassör Gabrielle Ljungberg, Vassvägen 11 A - Bromma

Närvarande:
Roger Westerman
Pehr Söderman
Geir-Ove Andersson

Gunilla Grefberg
Nina Ehnhage
Catharina Lundberg

Gabrielle Ljungberg
Gudrun Löfgren

Frånvaro:
Maria Alm

§ 57
Mötets öppnande
Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.
§ 58
Anmälan av övriga frågor
Apportören
E-sign av protokollen
§ 59
Godkännande av dagordning
Dagordningen godkänns.
§ 60
Val av justerare jämte ordföranden att justera dagens protokoll
Catharina Lundberg väljs av styrelsen att jämte ordförande justera dagens protokoll.
§ 61
Ny styrelsemedlem
Styrelsen hälsar Gudrun Löfgren varmt välkommen till styrelsen som adjungerande viltspårssekreterare
§ 62
Genomgång av föregående protokoll
Inga kommentarer
§ 63
Rapport från ordförande
Roger Westerman var en av våra deltagare på Fullmäktige. Styrelsen tackar för återkopplingen från
Fullmäktige. Protokollet från fullmäktige kommer att finnas tillgängligt på SSRKs hemsida.
§ 64
Rapport från jaktprovssekreterare spaniel
Funktionärsmöte genomfördes i februari där årets verksamhetsplan för spaniels i SSRK Östra
diskuterades. Verksamhetsplanen presenterades på Östras årsmötet, där det blev fastställt med några
justeringar.
Ett vattenprov genomförds 5 juni i Nyköpingstrakten.
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Både Unghunds derby och Spaniel-SM ordnas inom SSRK Östras avdelning i år.
Derbyt går den 1 november och SM 2-3 nov.
SSRK Östra hjälper till med om-start av spanielavdelningen hos SSRK Bergslagen
SSRK Värmland har ställt fråga till SSRK Östra om avdelningen år ordna ett fältprov inom Östras
avdelning till hösten. Jaktprovssekreteraren har svarat ja.
§ 65
Rapport från utställningssekreteraren
Utställningen på Ulriksdal genomfördes den 11 maj i år- Rekord i antalet anmälningar, 426 st
§ 66
Rapport från kassören
Ekonomin är enligt budget. Gabrielle Ljungberg redovisade vilka prov som gått med plus och vilka som
gått med minus.
Gabrielle meddelar att hon kommer att avgå efter detta år. Sekreteraren meddelar valberedningen.
§ 67
Rapport från jaktprovssekreterare retriever
Remiss på nya jaktprovsdomare har inkommit, styrelsen har inga invändningar.
Vårens prov är avslutade med bra ekonomiskt resultat
Förberedelse för vårens prov är i fullgång. 50% av domarna är redan klara
Svenska Elitmästerskapet går på Virå bruk helgen den 3-4 augusti
Arbetet med att få till en Workingtest kommitté är återupptagen.
§ 68
Rapport från tillförordnad viltspårssekreterare
Gudrun Löfgren som ny viltspårssekreterare rapporterar om sitt arbete så här långt. Gudrun har lagt
fokus på att få kontroll på det som varit.
Samtliga protokoll är nu inlagda.
Arbete med att kontakta alla domare är påbörjat.
Samtliga återbetalningar är åtgärdade.
Arbete med höstens prov är påbörjat.
§ 69
Rapport från sekreteraren
Gunilla Grefberg rapporterade om inkomna skrivelser:
• Snabbkollen (Östra anmäla vilka personer som ska kunna se medlemsregistret i SSRK PROV)
• Dreverklubben har utsatts för bedrägeri. En WS runt bedrägerier kommer att genomföras på
Kennelfullmäktige den 27 september
• Regelkonferens SBK kommer att genomföras den 4-5 april 2020
§ 70
A-provs kommitté
Roger Westerman kommer att kontakta tidigare personer i A-provs kommittén för att starta upp
kommittén på nytt.
Fem stycken A-prov är planerade att genomföras under hösten 2019.
§ 71
Hemsidan
Styrelsen har fått ett erbjudande från Benke Odenmark att ta över som ansvarig för Östra hemsida och
Facebook-sida. Roger Westerman och Pehr Söderman tar vidare kontakt med Benke.
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§ 72
Övriga frågor
Catharina Lundberg vill att Östra blir mer aktiva i Apportören. Styrelsen beslutade att lägga in detta som
en punkt på dagordningen framöver
Geir-Ove har undersökt möjligheten för att signa protokollen digitalt. Styrelsen kommer att prova
förslaget på protokollet från dagens möte.
§ 73
Nästa styrelsemöte
Måndagen den 19 augusti, kl 18:00, hemma hos kassör Gabrielle Ljungberg, Vassvägen 11 A - Bromma
§ 74
Mötets avslutande
Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet

Ordförande

Justerare

____________________
Gunilla Grefberg

_____________________
Roger Westerman

________________________
Catharina Lundberg

