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Protokoll fört vid SSRK Östras styrelsemöte 2020-11-24
Telefonmöte, kl 19:00

Närvarande:
Roger Westerman
Pehr Söderman
Kent Mihlberg

Gunilla Grefberg
Ishtar Polite

Tommy Borg
Catharina Lundberg

Förhinder:
Debbie Hansson
Geir Ove Andersson
Maria Alm
§ 89
Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
§ 90
Anmälan av övriga frågor
Inga övriga frågor anmäldes.
§ 91
Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.
§ 92
Val av justerare jämte ordföranden att justera dagens protokoll
Catharina Lundberg valdes av styrelsen att jämte ordförande justera dagens protokoll.
§ 93
Genomgång av föregående protokoll
§86 omnämns i övriga punkter i protokollet.
§ 94
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.
Vissa delar av verksamheten har genomförts i enlighet med rådande restriktioner.
§ 95
Årsmöte
Årsmötet kommer att hållas digitalt söndagen den 14 mars 2021 kl 14:00. Tommy Borg, Pehr Söderman
och Gunilla Grefberg får till uppdrag att välja plattform för ett digitalt årsmöte.

Sida |2

§ 96
Rapport från ordförande
Ordförande har inget att rapportera.
§ 97
Rapport från jaktprovssekreterare spaniel
Jaktprovssekreterare spaniel informerade att verksamheten har varit i gång under september, oktober
och november med nybörjarprov och fältprov.
Verksamheten har kunnat genomföras tack vare våra fantastiska medlemmar!
§ 98
Rapport från utställningssekreteraren
Utställningssekreteraren har tidigare rapporterat in innan mötet att samtliga domare är kontrakterade
till Skokloster.
§ 99
Rapport från kassören
Firmanteckning ska kunna ske av Roger Westerman eller Ishtar Polite varför sig. Punkten är omedelbar
justerad.
Ny kontoplan införs from 2021
Nya rutiner för att utbetalningar i samband med prov.
1. Enskild medlem har inte rätt att önska utbetalning
2. För att göra återbetalningar ska kommissarien skicka en lista till kassören för utbetalning –
punkten är omedelbart justerad
3. Swish tas bort i SSRK prov. Punkten är omedelbar justerad
En officiell förfråga ska ställas till HS om SSRK/Östra kan ta bort möjligheten att erbjuda betalning via
BG/PG. Pehr Söderman får till uppdrag att skicka in frågan
Kassören önskar skyndsamt få in kvitton för ev utlägg
Kassören begär en viltinventering i slutet av året.
Kassören begär att from 2021 ska allt vilt som lämnas ut från Viltfrysarna rapporteras till kassören.
From nästa år kommer 40 kr att tas ut som avgift för alla Giro betalningar där kortbetalningar inte finns
som alternativ för återbetalning. Punkten är omedelbart justerad.
§ 100 Rapport från jaktprovssekreterare retriever
Jaktprovssekreterare retriever rapporterade B-proven har legat ner under hösten men att A-prov och
praktiska prov har genomförts.
Preliminärt provschema för 2021 är inskickat till HS
I samband med detta kommer en skrivelse att skickas till HS med önskemål om förlängd provtid under
våren.
SSRK Östras material har inventerats och våra tält behöver bytas ut. Pehr Sörderman får till uppdrag att
undersöka kostnaden för nya tält och komma med förslag på investering.
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§ 101 Rapport från tillförordnad viltspårssekreterare/viltspårsgruppen
Viltspårsgruppen rapporterad att ett prov har genomförts i höst.
Planering för nästa års prov är i full gång.
§ 102 Rapport från sekreteraren
Sekreteraren rapporterade om inkomna skrivelse från kansliet.
Sekreteraren bad om underlag för årsmöteshandlingarna.
SKK & SSRK uppdaterar regelbundet på hemsidan med anledning av Covid-19.
§ 103 Övriga frågor
Inga övriga frågor togs upp
§ 104 Nästa styrelsemöte
3 februari 2021 kl 19:00
§ 105 Mötets avslutande
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Ordförande

Justerare

____________________
Gunilla Grefberg

_____________________
Roger Westerman

________________________
Catharina Lundberg

