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Protokoll fört vid SSRK Östras styrelsemöte 2020-08-12
Telefonmöte, kl 18:00

Närvarande:
Roger Westerman
Pehr Söderman
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Förhinder:
Ishtar Polite
Tommy Borg
Maria Alm

Gunilla Grefberg
Geir-Ove Andersson

Catharina Lundberg

Viltspårsgruppen, Elisabeth Haglund & Helena Holmström
Debbie Hansson

§ 73
Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
§ 74
Anmälan av övriga frågor
Övriga frågor som anmäldes var
- Köpa av A-prov tillsammans med Bergslagen
- Förtroendevalds agerande
- Företrädande för föreningen
§ 75
Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.
§ 76
Val av justerare jämte ordföranden att justera dagens protokoll
Pehr Söderman valdes av styrelsen att jämte ordförande justera dagens protokoll.
§ 77
Genomgång av föregående protokoll
Inga kommentarer rörande föregående protokoll
§ 78
COVID -19 Påverkan på verksamheten
Styrelsen har tagit del av SKKs och SSRKs senaste riktlinjer och rekommendationer och fortsätter att följa
dem och agera i linje med dessa rekommendationer.
Styrelsen vill framföra ett tack till funktionärer och deltagare för att de ställer upp enligt de riktlinjer
som gäller så att prov kan genomföras inom spaniel och retriever
§ 79
Rapport från ordförande
Ordförande informerade att A-provs kommittéer i landet för dialog om gemensamt samarbetet samt att
en kontakt med valberedningen påbörjats.
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§ 80
Rapport från jaktprovssekreterare spaniel
Jaktprovssekreterare spaniel informerade att verksamheten har startats upp.
Jaktprovssekreterare spaniel informerar att man har en väl fungerande funktionärsgrupp.
Samarbete med Bergslagen har initierats
§ 81
Rapport från utställningssekreteraren
Utställningssekreteraren rapporterar att Ulriksdal 2021 börjar ta form. 2021 samarbetar vi med
Labradorklubben som kommer att anordna clubshow på söndagen. Sammarbete gör att vi kan använda
samma domare i två dagar och hålla nere kostnaderna.
Planeringen går enligt plan och idag saknas endast två domare.
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§ 82
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.
§ 83
Rapport från jaktprovssekreterare retriever
Jaktprovssekreterare retriever rapporterade att mycket vilt har gått ut då man hjälpt andra avdelningar
Jaktprovssekreterare retriever informerar att man med anledning av Covid-19 tagit in picking-up dog på
Nybörjar klass proven.
Funktionärsprov kommer genomföras
Fem stycken A-prov är planerade
SSRK Östra önskar genomföra ett Aprov tillsammans med Bergslagen. Östra ska betala 8 000 kr för detta
som kommer finansieras av KKL intäkter samt uteblivna kostnader för provledarträffen
§ 84
Rapport från tillförordnad viltspårssekreterare/viltspårsgruppen
Ingen deltagare från viltspårsgruppen. Ingen rapport har inkommit
§ 85
Rapport från sekreteraren
Sekreteraren rapporterade om inkomna skrivelse från kansliet
SKK & SSRK uppdaterar regelbundet på hemsidan med anledning av Covid-19
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§ 86
Övriga frågor
Inga övriga frågor
§ 87
-

Nästa styrelsemöte
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§ 88
Mötets avslutande
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Ordförande

Justerare

____________________
Gunilla Grefberg

_____________________
Roger Westerman

________________________
Pehr Söderman

