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PROTOKOLL – SSRK Östra styrelsemöte
den 9 augusti 2021, 19.15, digitalt möte via Teams
Närvarande:

Roger Westerman, ordförande
Torbjörn Augustinsson, vice ordf. - jaktprovssekreterare spaniel
Pehr Söderman, jaktprovssekreterare retriever
Ishtar Polite, kassör
Maria Müllersdorf, utställnings sekreterare
Ewa Odenmark, sekreterare
Maria Alm, suppleant 1
Meddelat frånvarande:
Debbie Hansson, suppleant 2, ansvarig tollingjaktprov
Tommy Borg, ordinarie ledamot
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§ 60 Mötets öppnande
Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.
§ 61 Anmälan av övriga frågor
Sponsring av hundmat till jaktprov – Roger Westerman
§ 62 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkänns utan ändringar eller tillägg.
§ 63 Val av justerare att jämte ordföranden justera dagens protokoll
Maria Müllersdorf väljs att jämte ordförande justera dagens protokoll.
§ 64 Genomgång av föregående protokoll
Inget att tillägga eller ändra.
§ 65 Per Capsulam beslut om uppdragsändring för ordinarie ledamöter
Bifogad bilaga nr; 1 beslutet läggs till handlingarna. Punkten anses omedelbart justerad.
§ 66 Inkommande och utgående post
Ingen inkommande eller utgående post då kansliet haft semesterstängt.
§ 67 Rapport från ordförande
Informerar om kommande RJK möte centralt. Styrelsen tackar för informationen.
§ 68 Jaktprov spaniel
Budgetmall för spanielprov tas fram av Torbjörn Augustinsson i samarbete med Pehr Söderman.
§ 69 Utställningsverksamheten
 Maria M. meddelar att hon hämtat allt utställningsmaterial för östras räkning hos Geir-Ove (tidigare
utställningsansvarig).
 Ishtar och Maria M. utarbetar gemensamt en budgetmall för utställningsverksamheten.
 Styrelsen beslutar att ge Maria M. i uppdrag att tillfråga domare från England att döma 2022 års
utställning i SSRK Östras regi.
 Vidare beslutar styrelsen att Maria M. samt ytterligare 2–3 personer ska genomgå CUA utbildning
så snart tillfälle ges. Detta för att säkra behöriga för framtiden som får anordna utställning inom
avdelningen.
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§ 70 Ekonomi
 Ishtar har lyft frågan om förtäring till funktionärer till kassören i Hs, så nu ligger frågan hos dem.
 Styrelsen beslutar att resultatrapporten ska synliggöra resultaten per verksamhet och provform.
§ 71 Jaktprov retriever
 Pehr har lyft frågan om felaktig budgetmall med Hs. Roger kommer även att ta upp frågan på
kommande RJK möte, för rättning av behörig Hs person.
 2022 års planering av B-proven i avdelningen är i stort sett klar. Återstår några domare att tillsätta
samt att ett par prov saknar datum.
 Pehr planerar en provledarträff till början av 2022. Viktigt att samla alla och gå igenom nyheterna i
regelverket som träder i kraft 2022-01-01.
 Unghundsderbyt 2022 arrangeras av östra avdelningen den 18 – 19 juni i form av ett tvådagars
stations WT. Dag 1 – Undhundsderby, dag 2 – WT för övriga hundar som ej är berättigade att starta
UD. Klasser dag 2 ej bestämt ännu. Provledare är Camilla Bäck och Christine Jansson.
Plats tillkännages senare. Domare är ännu ej tillfrågade, men kommer att tillfrågas så snart
provplats är bokad och klar.
 A-provs kommittén har haft möte 2021-08-04. Se bifogad bilaga nr; 2 med mötesanteckningar.
§ 72 Tolling jaktprov
Ej närvarande - men Debbie rapporterar att de försöker hitta mark för att genomföra prov och
eftersöker provledare samt kommissarie.
§ 73 Rapport från sekreteraren
 Meddelar rapport från Webmaster:
Inlägget på FB där vi gratulerar årets Elitmästare har på 22 timmar över 600 ”likes” och har nått
nästan 5000 personer. Det är ett rekord som fullständigt krossar alla inlägg som gjorts sedan starten
2015.
 Klubbtidningen Apportören har fått uppgift om förändringarna i styrelsens uppdrag för publicering i
kommande nummer.
§ 74 Övriga frågor
Sponsring av hundmat till våra jaktprov diskuterades. Maria A, Roger &Torbjörn kontaktar varsin
leverantör.
§ 75 Nästa styrelsemöte
Nästa möte är satt till måndagen den 20 september, klockan 19:15 via Teams.
§ 76 Mötets avslutande
Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.
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Per capsulam beslut avseende förändring mellan styrelseledamöters uppdrag
SSRK Östra styrelse saknar en ledamot med uppdrag som utställningssekreterare. Detta
föranleder en rad problem då bland annat en årlig utställning ska arrangeras inom
avdelningen. Det har inte varit möjligt att engagera någon/några som velat anta uppdraget
genom adjungering till styrelsen.
Av ovan nämnda anledning görs en förändring mellan styrelseledamöters uppdrag.
Nuvarande sekreterare Maria Müllersdorf överlåter sitt uppdrag som sekreterare och tar
uppdraget som utställningssekreterare. Uppdraget som sekreterare övertas av ordinarie
ledamot Ewa Odenmark.
Samtliga styrelseledamöter har via e-post svarat positivt på förslaget till förändringen mellan
styrelseledamöternas uppdrag.
Styrelsen för SSRK Östra beslutar att förändra mellan styrelseledamöters uppdrag enligt
ovan per capsulam.
Enligt uppdrag

Maria Müllersdorf
Sekreterare SSRK Östra
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Mötesanteckningar - A-provs kommittén
Närvarande:
Roger Westerman, Tommy Borg, Pehr Söderman, Benke Odenmark, Ewa Odenmark
Plats:
Via Teams
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 Genomgång fg mötesprotokoll
Inget att ändra eller tillägga.
 A-provsprogram EKL 2021
Avstämning av höstens Field Trial program. Alla prov är tillsatta med provledare,
kommissarie och domare, enligt separat bilaga: A-prov hösten 2021 – SSRK Östra.
Budgetansvar/kvalitétskontroll för respektive prov ska ligga på Retrieveransvarig i Östra.
Webmaster har ändrat text på hemsidan – att arrangera A-prov.
 Domarförslag till utbildning
Vi diskuterade och Benke förtydligade idén bakom FB inlägget om ”nomineringar” och Roger
informerade om vad som är på gång i RJK gällande utbildningsplan.
 Nyheter i RoA
Vi har uppmärksammat ändringar i RoA och kom fram till att dessa ska informeras även till
provledare och kommissarier som arrangerar A-prov. Benke skickar över den senaste
namnlistan till Pehr, som i sin tur ser till att information om RoA och Östras rutiner går ut till
alla berörda.
 Status KKL
Tommy informerade om att 4 KKL och 2 praktiska prov är klara och utlagda på SSRK Prov.
Fler är på ingående med inte helt klara ännu.
 Workshop/Utbildning
Vi diskuterade eventuellt behov av utbildning av provledare, kommissarier och stewards och
kom fram till att invänta RJKs planering.
 Övriga frågor
Retriever Mästerskapet 2022 – Pehr Söderman och Ewa Odenmark börjar titta på
platsförslag och andra förutsättningar för mästerskapet. Organisationen i sin helhet behöver
inte sättas förrän efter årsskiftet.
 Mötet avslutades.

