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PROTOKOLL – SSRK Östra styrelsemöte
den 8 november 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
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Meddelat frånvaro:
Debbie Hansson, suppleant 2, tollingjaktprov
Maria Alm, suppleant 1
Elsa Brobacke, Valberedningen

§ 94 Mötets öppnande
Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.
§ 95 Anmälan av övriga frågor
Inga övriga frågor.
§ 96 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkänns.
§ 97 Val av justerare att jämte ordföranden justera dagens protokoll
Tommy Borg väljs att jämte ordförande justera dagens protokoll.
§ 98 Valberedningen
Pga. sjukdom i familjen måste tyvärr representant från valberedningen avstå mötet och punkten
stryks.
Styrelsen beslutar att var och en i styrelsen, som inte önskar stå till förfogande för nästa
mandatperiod, ska meddela detta till valberedningen snarast.
§ 99Genomgång av föregående protokoll
Inget att tillägga eller ändra.
§ 100 Inkommande och utgående post
Inget att ta upp.
§ 101 Rapport från ordförande
Ordförande redogör för senaste mötet med RJK. Styrelsen tackar för informationen.

S i d a |2

§102 Jaktprov spaniel
Torbjörn meddelar att alla planerade prov för spaniel är genomförda.
Det har även genomförts ett extra prov i öppenklass och ett i segrarklass på marker i Strängnäs.
Detta prov har genomförts i samarbete med Östergötland och kostnaderna för detta fördelas lika
mellan avdelningarna.
Ytterligare ett extra prov i segrarklass planeras under senhösten och ett i vinter - om fågeltillgången
tillåter. Datum ej fastställt.
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§ 103 Utställningsverksamheten
Maria meddelar att alla 6 tilltänkta brittiska domare har tackat Ja till att döma vårens utställning
år 2022. 4 nya domare och 2 med stor erfarenhet att döma i Sverige.
Vidare planeras att bättre nyttja sociala medier och att Livesända finalerna för att öka synligheten för
utställningsverksamheten.
Maria arbetar även på att få till fler tillfällen för våra medlemmar att exteriörbeskriva sina hundar.
§ 104 Ekonomi
Ishtar och Pehr arbetar vidare på att gå igenom och rätta/förenkla de ekonomiska mallarna som
används för att budgetera och redovisa de olika provformerna för retrievers för östra avdelningen.
Detta ska även implementeras för spanielprov. Torbjörn får i uppdrag att gå igenom mallar och
informationsmaterial för detta på spanielsidan. Allt i syfte att få samlade rutiner för alla.
§ 105 Jaktprov retriever
• Pehr redogjorde för inkommen incidentrapport för A-provet i Strängnäs den 11/10.
Samtliga i östras styrelse har fått rapporten skickad till sig separat för att läsa igenom och
begrunda innan dagens styrelsemöte. Rapporten har också skickats vidare till ansvariga i Hs och
RJK.
Styrelsen diskuterar frågan och beslutar att invänta svar från Hs och RJK innan eventuella åtgärder
vidtas. Frågan kommer även att tas upp på kommande A-provs kommittémöte den 1/12.
• Pehr och Ewa redogjorde för det avbrutna A-provet i Strängnäs den 3/11. Provet kunde inte
genomföras pga. uselt väder och dålig fågeltillgång.
Leverantören av jakten krediterar hela kostnaden och återbetalar beloppet till Östra avdelningen.
Styrelsen beslutar att stryka provet helt och återbetala hela startavgiften (750 sek) till alla
startande.
Styrelsen beslutar att del-återbetala 400 sek till skyttarna.
Styrelsen beslutar att det är rätt att domararvode och reseräkning utbetalats till 4 domare.
• Unghundsderbyt 2022 kommer att hållas på Gålö lördagen den 18/6. Söndagen den 19/6 kommer
ett WT, öppet för alla, att hållas på samma marker. Pehr arbetar med att sätta samman en
arbetsgrupp på 6 personer för detta stora arrangemang. Hittills klara är Pehr Söderman, Camilla
Bäck och Christine Jansson. Pehr kommer löpande att hålla styrelsen informerad om arbetet.
Styrelsen beslutar att ge Pehr mandat att höja startavgiften till lämpligt belopp för detta enskilda
arrangemang.
• Mocktrial ekl 23/4, Mocktrial ökl samt ekl 30/4 och 1/5 är inplanerade. Ytterligare 2 kommer att
anordnas men datum ej klart ännu.
• Pehr kommer att delta på ett samordningsmöte med alla rasklubbar den 25/11 om provprogram
för år 2022.
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§ 106 Fodersponsring
Roger kontaktar Maria Alm och samordnar hur vi ska gå vidare med eventuella fodersponsorer till
avdelningen för jaktprov där vi inte får använda RC.
§ 107 Tolling jaktprov
Ej närvarande – inget att rapportera.
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§ 108 Rapport från sekreteraren
• Styrelsen beslutar att hålla avdelningens årsmöte söndagen den 6 mars 2022.
• Ewa får i uppdrag att ordna möteslokal. Styrelsen beslutar att enbart ha ett fysiskt årsmöte.
• Tommy Borg får i uppdrag att tillfråga föreslagna personer att vara årsmötesordförande och
årsmötessekreterare.
• Ewa kontaktar webmaster om informationsruta på hemsidan för årsmötet.
§ 109 Övriga frågor
Inga övriga frågor har inkommit.
§ 110 Nästa styrelsemöte
Två styrelsemöten via Teams är inplanerade.
Tisdagen den 18 januari 2022, klockan 17:00.
Måndagen den 7 februari 2022, klockan 17:00.
§ 111 Mötets avslutande
Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.
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