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Protokoll SSRK/Östra styrelsemöte den 7 juni 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
Maria Alm, suppleant 1

§ 42 Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet.
§ 43Anmälan av övriga frågor
Frågan om möteskalender anmäldes.
§ 44 Godkännande av dagordning
Dagordningen för mötet godkändes.
§ 45 Val av justerare jämte ordföranden att justera dagens protokoll
Eva Odenmark valdes att jämte ordförande justera dagens protokoll
§ 46 Genomgång av föregående protokoll
Följande justeringar påpekades till föregående protokoll:
- § 30 Raden under tabell för spanielprov – ska vara ”funktionärsträff” och
inte ”funktionsträff”
- § 32 Första stycket, tredje raden - ska vara ”pga inställda fysiska möten”
och inte ”pga inställda möten”.
- § 32 Andra stycket, andra raden – ska vara ”mer detaljerat” och inte
”mindre detaljerat”.
- § 33 Sjätte stycket, fjärde raden – ska vara ”desamma som tidigare
beslutats av HS” och inte ”desamma som tidigare år”.
- § 33 Nionde stycket, tredje raden – ska vara ”som ska delas ut” och inte
”som skulle delas ut”.
- § 33 Inga gårdsnamn ska anges i Östra avdelningens protokoll.
§ 47 Rapport från ordförande
Ordförande hade inget att rapportera.
§ 48 Jaktprov spaniel
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Jaktprovssekreterare spaniel rapporterade att funktionärsträff har genomförts.
Alla domare är tillsatta till proven.
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§ 49 Utställningsverksamheten
Svårigheten att finna intresserade att hjälpa till att arrangera Östra
avdelningens utställningar kvarstår. Diskuterades olika alternativ till lösningar.
Styrelsen beslutade att sekreterare Maria Müllersdorf kontaktar dels
Bergslagsavdelningen för att höra hur de löste motsvarande problem tidigare
år, dels kontaktar rasklubbarna för att efterfråga intresserade att arbeta med
utställningen 2022.
§ 50 Ekonomi
Mall som länkats från HS avseende budget för jaktprov stämmer inte och är
inte uppdaterad trots påstötningar från kassören. Vidare är mallen inte
anpassad för spanielverksamheten. Den mall som Östra avdelningen själv tagit
fram behöver också ses över.
Styrelsen beslutade att ordförande Roger Westerman kontaktar
jaktprovsansvarig retriever i HS i frågan om uppdatering av mallen samt att
jaktprovssekreterare spaniel Torbjörn Augustinsson kontaktar
jaktprovsansvarig spaniel i HS om anpassning av mallen till spaniel.
Diskuterades kring frågan om kostnader för förtäring (lunch, kaffe, dryck etc)
för funktionärer och domare på olika aktiviteter samt de utlägg funktionärer
haft i samband med dessa.
Styrelsen beslutade att kassör Ishtar Polite kontaktar kassören i HS i frågan om
hur kostnader för förtäring ska hanteras för att det ska bli korrekt i
redovisningen. Vidare beslutades att utlägg funktionärer haft ska ersättas mot
kvitto.
§ 51 Jaktprov retriever
Jaktprovssekreterare retriever rapporterade att 2022 års jaktprovsprogram är
närmast klart. Det kommer arrangeras två funktionärsprov i höst, en i egen regi
och en i samarbete med labradorklubben.
Hajfenor är levererade och tält levereras nästa vecka. Prisstatyetter är
beställda.
Alla A-provsdomare för 2012 års prov är klara.
§ 52 Tollingjaktprov
Jaktprovssekreterare retriever rapporterade att eventuellt kommer ett prov att
arrangeras i höst. I nuläget finns ingen anledning att planera för fler då de
arrangerade proven inte är fullbelagda.
§ 53 Rapport från sekreteraren
Sekreteraren hade inget att rapportera.
§ 54 Fullmäktige 2021
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De i styrelsen som medverkade i fullmäktige kunde konstatera att det var ett
bra fullmäktige med positiva beslut. Den digitala formen fungerade
förvånansvärt väl.
§ 55 Viltspårsverksamheten
SKK´s erbjudande om administration gällande viltspår sågs av styrelsen som
positivt.
Styrelsen beslutade att ordförande Roger Westerman svarar HS i frågan.
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Remiss ang utbildning till viltspårdomare Mats Andersson har inkommit till
avdelningen. Ingen i styrelsen känner till den berörde och hade inget att
invända.
Styrelsen beslutade att ordförande Roger Westerman svarar HS i frågan.
Frågor om lista på domare viltspår har inkommit till avdelningen. Den lista som
har funnits är borttagen från hemsidan eftersom viltspårverksamheten är
vilande inom avdelningen.
Styrelsen beslutade att sekreterare Maria Müllersdorf meddelar kansliet, som
hänvisat till avdelningen, att viltspårsverksamheten är vilande.
§ 56 Allmänna frågor gällande
Diskuterades hur kommunikation bäst kan fungera inom styrelsen så att
ärenden inte tappas bort i hanteringen. Enades om att alla anstränger sig för
att ge återkoppling så fort som möjligt, både gällande mail och telefon.
§ 57 Övriga frågor
Diskuterades ansvaret för medlemsregistret och enades om att ansvaret för
”Stora Kollen” bäst hanterades av jaktprovssekreterare retriever eftersom det
flest aktiviteter inom den verksamheten. Ansvaret för ”Lilla Kollen” har
jaktprovssekreterare spaniel som möjliggör stickprovskontroll. Respektive
ansvarig fyller i och skickar in avtalen.
SKK’s information om klubbverksamhet sommaren 2021 noterades.
Möteskalender diskuterades och enades om följande datum för höstens möten
(med reservation för ändringar): 9 augusti, 20 september samt 8 november.
Alla möten 19.15 och tillsvidare digitalt via Teams.
§ 58 Nästa styrelsemöte
Nästa möte blir den 9 augusti, 19.15 digitalt via Teams.
§ 59 Mötets avslutande
Ordförande tackade för mötet och avslutade det.

