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PROTOKOLL – SSRK Östra styrelsemöte
den 20 september 2021, 19.15, digitalt möte via Teams
Närvarande:

Roger Westerman, ordförande
Pehr Söderman, jaktprovssekreterare retriever
Ishtar Polite, kassör
Maria Müllersdorf, utställnings sekreterare
Ewa Odenmark, sekreterare
Maria Alm, suppleant 1
Meddelat frånvaro:
Debbie Hansson, suppleant 2, ansvarig tollingjaktprov
Torbjörn Augustinsson, vice ordf. - jaktprovssekreterare spaniel
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§ 77 Mötets öppnande
Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.
§ 78 Anmälan av övriga frågor
Sponsring av två pokaler från östra avdelningen till Nordiska Mästerskapet (Roger Westerman).
Går in under §87 för att bli beslutsmässig.
§ 79 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkänns efter tillägg av övrig fråga enligt ovan.
§ 80 Val av justerare att jämte ordföranden justera dagens protokoll
Pehr Söderman väljs att jämte ordförande justera dagens protokoll.
§ 81 Genomgång av föregående protokoll
Inget att tillägga eller ändra.
§ 82 Inkommande och utgående post
• Ett medlemskap
Pehr Söderman kommer att delta på funktionärsträffen den 20–21 november och där
företräda avdelningen i frågan då han är den som även motionerat i ärendet.
• Remiss om jaktprovsdomare Jan-Erik Eriksson
Styrelsen tillstyrker ansökan och Pehr Söderman får i uppdrag av styrelsen att informera
Leif Hernefalk innan den 1 oktober.
§ 83 Rapport från ordförande
Informerar om RJK mötet centralt. Styrelsen tackar för informationen.
§84 Jaktprov spaniel
Ej närvarande men har meddelat ordförande som framför följande:
• Tack vare överanmälningar till höstens spanielprov har provet den 9/10 utökats med
ytterligare en domare och provplats för att ge alla ekipage möjlighet till start.
• Torbjörn arbetar med en eventuell sponsor för jaktprov.
Materialförråd på ”södra sidan”
• Pehr tar kontakt med Torbjörn och ser över en förrådslösning med provmaterial och rutiner
för inventering och ut/tillbakalämnade av dito. Förrådet ska tillgodose både spaniel och
retrieverprov.
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§ 85 Utställningsverksamheten
Arbetet med att tillsätta domare för nästa års utställning fortskrider sakta men i positiv anda.
§ 86 Ekonomi
Styrelsen diskuterar inrapportering och rutiner för redovisning av både spaniel- och retrieverprov.
Pehr och Ishtar ser över dessa och återkommer till med förslag om förbättringar/förändringar vid
nästa styrelsemöte.
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§ 87 Jaktprov retriever
C-prov våren 2022
Planeras att anordna ett Working Test utöver Unghundsderbyt.
Planeras att anordna två Mocktrial – ökl med max 16–18 startande/provtillfälle.
Planeras att anordna två Mocktrial – ekl med max 16–18 startande/provtillfälle.
Unghundsderby 2022
Inget nytt att förmedla. Inväntar fortfarande svar om provplats.
RM 2022
Pehr och Ewa arbetar med att hitta provplats. Två förfrågningar har hittills gjorts och svar inväntas.
Styrelsen beslutar att tillstyrka förslaget om att Östra avdelningen går in och sponsrar Nordiska
Mästerskapet 2021, ett Hs arrangemang som i år hålls i Östra avdelningen.
Beslutas att 2 pokaler med Östras logo ska inhandlas för en maximal kostnad av sexhundra kronor
(600 sek) totalt. En pokal ska tilldelas provets ”Bästa tik” och den andra ska tilldelas provets ”Bästa
hane”. Pehr och Roger får i uppdrag att genomföra inköpet.
§ 88 Fodersponsring
Maria Alm har fått positiv respons från en foderleverantör som det arbetas vidare på.
§ 89 Tolling jaktprov
Ej närvarande – inget att rapportera.
§ 90 Rapport från sekreteraren
Informerar styrelsen om att kontakt har hafts med sammankallande för valberedningen som redan
nu har för avsikt att kontakta styrelsemedlemmarna och påbörja arbetet inför nästa årsmöte.
§ 91 Övriga frågor
Se § 87 – Sponsring av 2 pokaler till Nordiska Mästerskapet.
§ 92 Nästa styrelsemöte
Nästa möte är satt till måndagen den 8 november, klockan 19:15 via Teams.
§ 92 Mötets avslutande
Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.
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