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Tisdag

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

Närvarande:
Roger Westerman
Pehr Söderman
Geir-Ove Andersson

Gunilla Grefberg
Nina Ehnhage
Annelie Englund

Gabrielle Ljungberg
Catharina Lundberg

Frånvaro:
Maria Alm

§ 92
Mötets öppnande
Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.
§ 93
Anmälan av övriga frågor
Två frågor aviserades
- Tillgång på vilt
- Utsättning av vilt
§ 94
Godkännande av dagordning
Dagordningen godkänns.
§ 95
Val av justerare jämte ordföranden att justera dagens protokoll
Pehr Söderman väljs av styrelsen att jämte ordförande justera dagens protokoll.
§ 96
Genomgång av föregående protokoll
Inga kommentarer
§ 97
Rapport från ordförande
Roger Westerman har inget att rapportera.
§ 98
Rapport från jaktprovssekreterare spaniel
Catharina Lundberg har gjort skrivelsen till SJK för att få roller och ansvar utredda kring spanieljaktprov.
SJK utreder frågan
Två fält prov är genomförda, ett segrarklass prov och ett öppenklassprov
Önskan om att marknadsföra våra prov mer på hemsidan och sociala medier samt även om det går att
skapa liverapportering på hemsidan. Frågan utreds tillsammans med webbmaster.
§ 99
Rapport från utställningssekreteraren
Geir-Ove Andersson rapporterar att alla sex domare inför nästa åra utställning är klara.
Anmälan ligger på hemsidan
Utställningar för 2022 är fastställt och inrapporterat.
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§ 100 Rapport från kassören
Gabrielle Ljungberg informerar om ekonomin
Styrelsen beslutar att införa Swish. Gabrielle verkställer och punkten är omedelbart justerad.
Styrelsen beslutade att viltspår går över till Swish och tidigare plusgiro tas bort. Gabrielle verkställer och
punkten är omedelbart justerad.
SSRKs lager - inventarielista lämnas till ny kassör. Punkten är omedelbar justerad.
§ 101 Rapport från jaktprovssekreterare retriever
Pehr Söderman rapporterar att höstproven är avslutade.
C-provs kommitté är uppsatt och första mötet är genomfört.
B-prov och WT är preliminärt planerade för 2020 inkl rasklubbarna.
Mocktrail bör samordnas med ovan planeringen. Roger Westerman och Pehr Söderman har till uppgift
att säkerställa datum och planering
Nya SSRK Prov diskuterades. Styrelsen saknar information och delaktighet i projektet. Roger Westerman
har till uppgift att ta reda på hur avdelningarna och att rasklubbarna involveras i processen samt vem
som är ansvarig
A-provs möte kommer hållas inom kort
Domarutbildning för våra sex blivande B-provsdomare startar upp nästa vår.
Utbildning kommer att ske för alla B-provsdomare, den ska vara klar innan sista nov.
Roger Westerman tar reda på när utbildningen kommer att vara.
Det har varit två tollingprov i år.
• Vendelsö
• Harg
Ett höstprov är planerat i höst 2020 och ytterligare ett prov som våra tollingungdomar planerar är på
gång.
Planering för 2020 pågår.
§ 102 Rapport från tillförordnad viltspårssekreterare
Gudrun Löfgren lämnar styrelsen pga personliga skäl. Annelie Englund representerade viltspår på detta
möte.
Domarlistan är uppdaterad och ligger på hemsidan. Det finns i dag 14 SSRK domare
Inom SSRK Östras viltspårsavdelning är förslaget att ändra processen för att boka domare om man vill
genomföra ett spår. Processen används i dag i SSRK Värmland och fungerar bra. Mer info går att läsa
om på hemsidan.
I korta drag innebär det att den som vill genomföra ett spår själv tar kontakt med domaren och bokar
tid. Betalar in och tar med kvitto till provplatsen.
Styrelsen godkänner den nya processen och punkten är omedelbart justerad
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75-års jubileum – prov kommer att genomföras, planering pågår
25-26 januari kommer viltspårskommittén och domare att samlas för att bla diskutera bedömnings
principer, mm.
En budget för detta evenemang presenterades och styrelsen godkände förslaget att avsätta 15 000 kr
för denna aktivitet. Punkten är omedelbart justerad
Viltspårskommittén har till uppdrag att upprätta en budget för nästa kommande år.
§ 103 Rapport från sekreteraren
Gunilla Grefberg rapporterade om inkomna skrivelser:
• Försäkringar
• Godkända viltspårsdomare
• Planerade förändringar av viltspårsregler
• Utställningsåret 2022
Frågan har även kommit om SSRK Östra kan ta över ansvaret för montern på Stora Stockholm. Styrelsen
är enig om att detta är ett uppdrag för HS och inte för avdelningarna.
§ 104 Webbmaster/Hemsidan
Styrelsen är nöjd med resultatet av ändrad webmaster. Mer aktivitet på hemsidan och på sociala
medier.
§ 105 Övriga frågor
Övriga frågor som diskuterades
- Reportage i Apportören. Flera fina förslag kom upp. Samtliga inom styrelsen får till uppdrag att
ta fram underlag för reportage i apportören
- Pehr informerade ytterligare om vår skrivelse till HS.
- Roger Westerman får till uppdrag att prata med Tommy Borg om han kan vara ordförande på
årsmötet 2020
§ 106 Nästa styrelsemöte
Söndagen den 12 januari, kl 09:00, hemma hos Catharina Lundberg, Enköping
§ 107 Mötets avslutande
Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.
Vid protokollet

Ordförande

Justerare

____________________
Gunilla Grefberg

_____________________
Roger Westerman

________________________
Pehr Söderman

