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Protokoll SSRK/Östra styrelsemöte den 3 maj 2021, 19.15,
digitalt möte via Teams
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Närvarande: Roger Westerman, ordf
Torbjörn Augustinsson, v ordf, jaktprovssekreterare spaniel
Pehr Söderman, jaktprovssekreterare retriever
Ishtar Polite, kassör
Maria Müllersdorf, sekreterare
Ewa Odenmark, ordinarie ledamot
Tommy Borg, ordinarie ledamot
Debbie Hansson, suppleant 2, ansvarig tollingjaktprov
§ 24 Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet.
§ 25 Anmälan av övriga frågor
Inga övriga frågor anmäldes.
§ 26 Godkännande av dagordning
Dagordningen för mötet godkändes.
§ 27 Val av justerare jämte ordföranden att justera dagens protokoll
Torbjörn Augustinsson valdes att jämte ordförande justera dagens protokoll.
§ 28 Genomgång av föregående protokoll
Föregående protokoll ska e-signeras på nytt pga av ändringar i
paragrafordningen.
§ 29 Rapport från ordförande
Ordförande hade inget att rapportera sedan föregående möte.
§ 30 Jaktprov spaniel
Jaktprovssekreterare Torbjörn Augustinsson presenterade en plan för 2021
säsongs jaktprov. Utöver de presenterade proven kan ett sent prov i säsongen
arrangeras i december/januari. Förutsättningen beror på vilttillgång och kan
därför inte fastställas idag. Följande prov med ekonomi planeras:
Avgifter;
Vattenprov
Nybörjarprov A
Fältprov Öppen klass
Fältprov Segrarklass

300 kr
550 kr
650 kr
700 kr

S i d a |2

Vattenprov
Nyköping 3/6 + WT
Nykvarn 17/7 + WT
Enköping 14/8 + WT
Strängnäs september

Domare
Yvonne Schwermer-Herngren
Petra Johansson
Torbjörn Augustinsson
Vakant

Resultat
+ 4680
+ 4680
+ 4680
+ 2600

Nybörjarprov
Nybörjarprov A Strängnäs 19/9

Torbjörn Augustinsson

+ 1900

Royne Svensson
Petra Johansson
Morgan Hallgren/Petra Johansson
Marcus Sjöborg/Torbjörn
Augustinsson
Torbjörn Augustinsson

SSRK Gävleborg
-5640
-8270
-7330
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Fältprov
Öppen klass Örbyhus 3/10
Öppen klass Jällsjö 9/10
Segrarklass Örbyhus 12/10
Segrarklass Strängnäs 6/11
Öppen klass Strängnäs 27/11
Sammanlagt resultat

SSRK Värmland
-2700

Ytterligare en kostnad för funktionsträff tillkommer med 1000: -.
Styrelsen beslutade att godkänna ovanstående provplanering.
Frågan om spanielkommitté har rests och jaktprovssekreteraren
argumenterade för att den befintliga funktionärsgruppen fungerar alldeles
utmärkt och behöver inte formaliseras ytterligare.
Styrelsen beslutade att ingen spanielkommitté behöver inrättas.
I övrigt rapporterade jaktprovssekreteraren att samarbete med övriga
avdelningar fungerar väl. Idag finns samarbete med Gävleborg och Värmland.
Förfrågan kommer gå till Bergslagen om de vill samarbeta kring det sena
provet. Mästerskapen för spaniel kommer att gå i Blekinge såsom förra året
och Derbyt i Västra avdelningen.

§ 31 Utställningsverksamheten
Då posten som utställningssekreterare är vakant har frågan om en adjungerad
utställningskommitté rests. Frågan har gått ut bland ledamöternas nätverk.
Intresset har inte varit stort. Emellertid har Anneli Sundkvist anmält sitt
intresse. Hon är utbildad och erfaren ringsekreterare och har ett gott nätverk i
spanielkretsar. Anneli är erfaren administrativt och har goda ledaregenskaper.
Styrelsen beslutade att uppdraget att ingå i en kommande
utställningskommitté ges till Anneli Sundkvist och att hon kontaktar föregående
utställningssekreterare i SSRK Östra för råd och diskussion om genomförande
av kommande, fastställda utställning 2022 i Ulriksdal.
§ 32 Ekonomi
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Ordförande konstaterade att budgeten, tack vare förra årets goda ekonomiska
utfall, ser bra ut. Mer pengar kan läggas på både retriever och
spanielverksamheterna. Utgifterna har varit mindre, främst pga inställda möten
(pga Corona) samt goda B-prov. I princip kommer den goda ekonomin bädda
för fler aktiviteter kommande år så att det kommer medlemmarna till godo.
Kassören Ishtar Polite gick igenom det nya redovisningssystemet som kommer
vara mindre detaljerat.
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Östra avdelningen har inte fått fakturor från huvudstyrelsen för 2020 års
stamboksföring. I samråd med revisorn, kommer utgiften att läggas på 2021 års
budget.

§ 33 Jaktprov retriever
Årets Retriever 2020, SE25813/2014 Reedsweeper’s Blackcurrant (ägare Ingrid
Aksnes) har inte annonserats ut och inte heller har vederbörande fått någon
uppmärksamhet från avdelningen på motsvarande sätt som gjorts för Årets
Spaniel.
Styrelsen beslutade att annonsering ska ske och att blombukett skickas även till
årets retriever 2020. Jaktprovssekreteraren Pehr Söderman åtog sig uppdraget.
Jaktprovsekreteraren rapporterade att befintliga tält för verksamheten är
gamla och av mycket dålig kvalitet. Nya behöver införskaffas och förslag på
olika varianter presenterades. Vidare har diskuterats att s.k hajfenor ska
införskaffas för flaggning av SSRK Östras verksamhet.
Styrelsen beslutade att sex stycken tält av pop-up-typ respektive sex haj-fenor
införskaffas. Jaktprovssekreteraren åtar sig uppdraget för inköp.
Planering provverksamheten retriever 2021 presenterades av
jaktprovssekreteraren enligt nedan:
B-Prov
Röskär nybörjarklass
Österåker elitklass
Grillby nybörjarklass
Herräng elitklass
Örbyhus nybörjarklass, elitklass
Veckholm nybörjarklass
Vaxholm nybörjarklass/öppen
klass (funktionärsprov)
Värmdö nybörjarklass
A-prov
Norrtälje Internationellt
Strängnäs Internationellt
Strängnäs elitklass

Status
genomfört
planeras
planeras
planeras
planeras
planeras
planeras

Tidpunkt
vår
vår
vår
vår
höst
höst
höst

planeras

höst

planeras
planeras
planeras

24 augusti
11 september
3 november

S i d a |4

Strukna C-prov: Bogesund
Strukna B-prov: Vingåker (NKL/ÖKL), Dalarö (EKL), Sigtuna (NKL), Norrtälje
(ÖKL)
Jaktprov ställs in pga av Coronasituationen, huvudsakligen brist på provledare.
Fler prov planeras för 2022.
Styrelsen beslutade att godkänna ovanstående provplanering.
SSRK Östra stödjer även rasklubbarna för golden, flat och labrador med deras
provverksamhet. Vidare informerades att det Nordiska Mästerskapet för
retriever kommer att gå inom Östra avdelningen, på Långtora. Ekonomi för
provet hålls av huvudstyrelsen.
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Diskuterades ifall det finns kommittér för de olika provnivåerna. För A-prov
finns en sedan tidigare fungerande kommitté. För B, C och KKL-prov är
kommittérna i olika status mest pga av Coronasituationen. Domararvoden blir
desamma som tidigare år.
Funktionsbeskrivning för retriever genomförs.
Det kommer troligen genomföras en provledarutbildning (omcertifiering)
digitalt i några av de andra avdelningarnas regi.
Frågan om prisstatyetter för cert/ck-vinnande ekipage skulle fortsätta att delas
ut. Hittills har dessa bara delats ut på retrieverproven.
Styrelsen beslutade att beställa nya prisstatyetter som skulle delas ut både på
retriever som på spanielprov.
§ 34 Tollingjaktprov
Ansvarig för tollingjaktprov Debbie Hansson meddelade att inga prov finns
inplanerade. Kontakt kommer tas med huvudstyrelsens ansvarige för
tollingverksamhet.
§ 35 Rapport från sekreteraren
Veckobrev som inkommit avser dels höjda avgifter för funktionsbeskrivning
retriever samt att SSRK har möjlighet att anordna exteriörbedömningar.
Veckobreven finns att hämta på One Drive under mappen Veckobrev.
§ 36 Fullmäktige 2021
Åtta ordinarie delegater (Roger Westerman, Torbjörn Augustinsson, Pehr
Söderman, Tommy Borg, Maria Müllersdorf, Debbie Hansson, Benke
Odenmark, Margareta Hägglund) är anmälda samt två suppleanter (Ewa
Odenmark och Yvonne Schwermer Herngern). Suppleanterna är inte personliga
vilket medger flexibilitet. Enligt uppgift ska handlingar skickas ut så snart som
möjligt till respektive delegat. Om handlingarna kommer till sekreteraren
förmedlas de ut till samtliga. Ett digitalt möte för att gemensamt gå igenom
handlingarna spikades till den 12 maj, kl 19.15.
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§ 37 Viltspårsverksamheten
Diskuterades frågan kring viltspårsverksamheten och de frågor som kommit
upp avseende domararvoden. SSRK Östra avser att kvarstå i principen att följa
den lagstiftning som finns för detta. Eftersom viltspårsadministratörerna ej
accepterar detta ser vi det som svårt att fortsätta samarbetet.
Styrelsen beslutar att tacka viltspårsadministratörerna för goda gjorda insatser.
Vidare beslutades det att de kommer att avadjungeras från styrelsen tills dess
att frågan utretts klart. Ordförande meddelar berörda.
§ 38 Allmänna frågor
Frågor om inventering/lager/kvittenser av provmaterial har delvis behandlats
under tidigare punkter. Kvittering av material måste utföras även om det är
svårt att alltid få tillbaka utkvitterat material.
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§ 39 Övriga frågor
Inga övriga frågor fanns anmälda.
§ 40 Nästa styrelsemöte
En ”Doodle” med förslag på mötestider kommer skickas ut av sekreteraren för
fastställande av tidpunkt för nästa möte.
§ 41 Mötets avslutande
Ordförande tackade för mötet och avslutade det.

