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Protokoll fört vid SSRK Östras styrelsemöte 2020-05-20
Telefonmöte, kl 18:00

Närvarande:
Roger Westerman
Pehr Söderman
Tommy Borg

Gunilla Grefberg
Debbie Hansson
Geir-Ove Andersson

Maria Alm (fr 19:30)
Catharina Lundberg

Adjungerad till styrelsen: Webmaster Benke Odenmark
Förhinder:
Ishtar Polite

Viltspårsgruppen, Elisabeth Haglund & Helena Holmström

§ 57
Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
§ 58
Anmälan av övriga frågor
Inga övriga frågor
§ 59
Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.
§ 60
Val av justerare jämte ordföranden att justera dagens protokoll
Catharina Lundberg valdes av styrelsen att jämte ordförande justera dagens protokoll.
§ 61
Genomgång av föregående protokoll
Föregående protokoll gicks igenom och styrelsen valde att bordlägga frågan om att arbeta fram en ny
ekonomisk modell inom SSRK som premierar dem som har en aktiv verksamhet till nästa styrelsemöte
då fokus på detta möte är verksamheten kopplat till Covid-19.
§ 62
COVID -19 Påverkan på verksamheten
Styrelsen har tagit del av SKKs och SSRKs senaste riktlinjer och rekommendationer och har kommit fram
till att det går att påbörja verksamheten from 1 juni 2020. Tydliga riktlinjer för att kunna genomföra
provverksamhet kommer att kommuniceras inom varje kommitté.
Styrelsen beslutar att starta verksamheten i enlighet med de föreskrifter som finns. Punkten beslutas
vara omedelbart justerad.
Styrelsen beslutade att ha månatliga styrelsemöten med anledning av Covid-19, . Punkten beslutades
vara omedelbart justerad.
§ 63
Rapport från ordförande
Ordförande informerade att diskussion om att kunna genomföra Retriever Mästerskapet pågår.
Allmän information från RJK mötet den 10 maj 2020 delgavs styrelsen.
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§ 64
Rapport från jaktprovssekreterare spaniel
Jaktprovssekreterare spaniel informerade att all verksamhet har legat nere under mars, april, maj.
Jaktprovssekreterare spaniel presenterade förslag för nya avgifter i samband med Spanielprov.
Förslaget är enligt följande:
NBP A 550 kr
NBP B 400 kr
ÖKL 650 kr
SKL enkelsläpp 650 kr
SKL parsläpp 700 kr
Jaktprovssekreterare spaniel presenterade förslag till spanieljaktprov med start 1 juni.
Östra styrelse godtog förslagen och punkten beslutades vara omedelbart justerad.
§ 65
Rapport från utställningssekreteraren
Utställningssekreteraren hade inget att rapportera
§ 66
Rapport från kassören
Kassören har lämnat in information innan mötet.
För att underlätta för kassören att kunna utföra korrekta utbetalningar diskuterade styrelsen olika
möjligheter. Styrelsen beslutade att inför att varje provs kommissarie har till ansvar att sammanställa
vilka utbetalningar som ska göras. Punkten beslutades vara omedelbart justerad.
Pehr Söderman fick till uppdrag att fråga HS om Östra får ta bort möjligheten för PG inbetalningar.
Information om att Östra behöver sätta upp ett Stripekonto har inkommit. Pehr Söderman & Catharina
Lundberg fick till uppdrag att genomföra detta tillsammans med Östras kassör.
§ 67
Rapport från jaktprovssekreterare retriever
Jaktprovssekreterare retriever rapporterade att vårens verksamhet varit inställd. Materialförrådet har
flyttats och finns numera hemma hos Pehr Söderman.
Jaktprovssekreterare retriever presenterade preliminär provplanering för verksamheten 2021.
Styrelsen avvaktar tillsvidare att ta några beslut runt verksamheten 2021 med anledning av Covid-19
Jaktprovssekreterare retriever informerade att Östras överklagan om beslutet runt rapphöns fått avslag.
§ 68
Rapport från tillförordnad viltspårssekreterare/viltspårsgruppen
Information från viltspårsgruppen har inkommit innan mötet.
Vår-provet den 15 maj ställdes in med anledning av Covid -19.
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Planering inför 75:års jubileumsprovet, som ska gå sista helgen i augusti, pågår tills vidare.
Styrelsen beslutade att, pga Covi-19, ändrar kriteriet för att få starta på viltspårs prov till de nya
rekommendationen om 2-timmars regeln istället för inom Östras avdelning. Punkten beslutades vara
omedelbart justerad.
§ 69
Rapport från sekreteraren
Sekreteraren rapporterade om inkomna skrivelse från kansliet
SKK & SSRK uppdaterar regelbundet på hemsidan med anledning av Covid-19
Svar på Östras skrivelse har inkommit, se under jaktprovssekreterare retriever.
Sekreteraren önskade få in representanter för snabbkollen.
Styrelsen beslöt att, Yvonne Schwermer-Herngren, Spaniel, Geir-Ove Anderson och Pehr Söderman
kommer vara representanter. Punkten beslutades vara omedelbart justerad.
§ 70
Övriga frågor
Inga övriga frågor
§ 71
Nästa styrelsemöte
Onsdagen den 17 juni, kl 19:00, Telefonmöte
§ 72
Mötets avslutande
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Ordförande

Justerare

____________________
Gunilla Grefberg

_____________________
Roger Westerman

________________________
Catharina Lundberg

