Protokoll nr 8 fört vid sammanträde
den 13 februari 2014 Östra avdelningen

Protokoll fört vid SSRK/Östra styrelsemöte 2014-02-13
Närvarande
Noomi Liljefors
Roger Westerman
Gabrielle Ljungberg
Margareta Hägglund
Camilla Ährlund
Mats Lindmark
Jörgen Norrblom
Maria Sundström

Ordförande
Vice ordförande
Kassör
Sekreterare
Jaktprovssekreterare, Retriever
Utbildningssekreterare
Suppleant 1
Valberedning, sammankallande

Frånvarande
Yvonne Schwermer-Herngren
Christina Eriksson
Helena Hellström
Mette Franek
Lars-Gunnar Lindén

Jaktprovssekreterare, Spaniel, suppleant 2
Viltspårssekreterare
Utställningssekreterare, adjungerad
Bitr. Jaktprovssekreterare, Spaniel, adjungerad
Webbmaster, adjungerad

§ 118
Mötets öppnande
Mötet inleddes med att ordföranden Noomi Liljefors hälsade alla varmt välkomna till mötet.
§ 119
Anmälan av övriga frågor
- RM 2014
- Ordförande till årsmöte
§ 120
Godkännande av dagordning.
Dagordningen godkändes.
§ 121
Val av justerare jämte ordföranden att justera dagens protokoll
Mats Lindmark utsågs som justerare.
§ 122
Godkännande av föregående protokoll
Föregående protokoll godkändes.
§ 123
Inkomna skrivelser och remisser
Styrelsen gick igenom inkommande skrivelser och godkände dessa.
§ 124
Utgående skrivelser och uppdrag
Styrelsen hade inga utgående skrivelser.
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§ 125
Rapport från valberedningen
Maria informerade styrelsen om hur valberedningen har arbetat under hösten för att hitta lämpliga
kandidater. Mycket arbete har lagts ner för att hitta en utställningssekreterare till styrelsen.
Maria informerade också att Bengt Odenmark som sitter i valberedningen kommer att gå på en
kunskapskväll om valberedningsarbete den 27 februari som SKK anordnar.
§ 126
Rapport från ordförande
Styrelsen har idag ett abonnemang som vi har använt vid telefonmöten. Upp till fem personer kan
delta gratis sedan kostar det pengar. Styrelsen beslöt att Noomi ska gå vidare för att se om vi kan hitta
ett bättre avtal hos någon annan leverantör för att få ner kostnaden.
Styrelsen gick igenom alla handlingar inför årsmötet, dvs. verksamhetsberättelse, verksamhetsplan
samt dagordning. Noomi informerade om att ett föredrag kommer att hållas innan årsmötet av Britta
Agardh. Britta, certifierad fysioterapeut på hund, är specialiserad på att rehabilitera och förebygga
skador på aktiva hundar. Noomi fick i uppdrag att se över vem som kan vara villig att ställa upp som
ordförande vid årsmötet. Noomi fick också i uppdrag att köpa blommor till årsmötet.
§ 127
Rapport från vice ordförande
Roger hade inget att rapportera.
§ 128
Rapport från kassör
Gabrielle redovisade 2013 balans och resultaträkning. Styrelsen gick igenom budgeten för 2014.
Vi har en bra ekonomi i avdelningen. I år har vi varit något försenade med vår redovisning till
revisorerna, detta pga. av personliga själ. Alla handlingar inför årsmötet kommer att ligga på vår
hemsida.
§ 129
Rapport från sekreterare
Margareta informerade att annons om årsmötet även kommer i Apportören nr1.
Jaktprovssekreterare spaniel respektive retriever ansvarar i år för Årets Tavla.
Margareta berättade att det nu finns en sk snabbkoll i medlemsregistret. Det innebär att provledare
snabbt kan kolla av om medlemsavgifterna är betald inför ett prov. Respektive jaktprovssekreterare
ansvarar för att informationen går ut till alla provledare och kommissarier. Vid övriga frågor kontaktas
Margareta.
Margareta informerade om att Funktionärsträffen 2014 är den 12 – 13 april. Roger, Mats, Camilla,
Christina, Noomi anmälde sitt intresse.
Styrelsen beslöt att vi för stunden inte går vidare med Solvalla Event. Det finns inget intresse för en
utställning i samband med Solvalla Event.
§ 130
Rapport från webbmaster
Lars-Gunnar var frånvarande men Jörgen informerade om att vi nu har en ny domän. Ssrkostra.se
Styrelsens mail adresser är ändrade. T.ex. sekreterare@ssrkostra.se. Den gamla adressen fungerar
ett tag till.
§ 131
Rapport från Viltspårssekreterare
Christina var frånvarande men rapporterade att planeringen för SM går framåt. Det planeras att ha en
domarträff i slutet av mars.
De öppna spåren kommer troligen igång inom snar framtid, om snön håller sig borta.
§ 132
WT konferens 8-9 mars anordnat av HS
Styrelsen beslöt att skicka två personer för retriever, två personer för spaniel och en person för tolling.
§ 133
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Rapport från jaktprovssekreteraren spaniel
Remiss har inkommit från HS angående utbildning till jaktprovsdomare spaniel. Sökande är Petra
Johansson, Marcus Sjöborg och Torbjörn Augustinsson.
Styrelsen beslutar att godkänna Petra Johansson, Marcus Sjöborg och Torbjörn Augustinsson i ett
remissvar.
Roger Westerman reserverar sig mot Torbjörn Augustinsson.
§ 134
Rapport från jaktprovssekreteraren retriever
Styrelsen diskuterade om hur vida en max taxa ska tas ut på A prov elit samt KKL för 2014.
Styrelsen beslutar att Camilla och Roger ska undersöka saken vidare innan beslut tas.
Camilla gick igenom den sammanställning som skickades till HS angående tankar och synpunkter
inför revidering av jaktprovsregler 2017. Det är avdelningens medlemmar som har skickat in sina
tankar och synpunkter. Sammanställningen går att läsa på vår hemsida.
Styrelsen beslutar att våra provledare kan köpa en present till de funktionärerna som ställer upp och
hjälper till på våra prov.
§ 135
Rapport från utbildningssekreteraren
Mats informerade om att planeringen för provledarutbildningen pågår för fullt. Planen är att den går av
stapeln någon gång i juni. Mats tittar på var vi kan vara samt vilken domare som ska hålla i kursen.
Mer information kommer inom kort på vår hemsida.
Den 29 januari hölls det en föreläsning av Kent Svartberg. Kvällen blev väldigt lyckad och
föreläsningen var fullbokad. Nästa föreläsning är den 5 mars och hålls av Niina Svartberg, även den är
redan fullbokad.
§ 136
Rapport från adj. Utställningssekreterare
Helena var frånvarande. Ingen rapport.
§ 137
Övrigt
Roger informerade lite om tankarna kring RM 2014. Styrelsen inväntar en rapport från HS om
planeringen inför 2014.
§ 138
Nästa möte
Årsmöte 16 mars kl 14.00, Scandic Hotel Upplands Väsby. Vi startar med föredrag kl 13.00. Styrelsen
samlas kl 12.30.
§ 139
Mötets avslutande
Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Ordförande

Justerare

………………………
Margareta Hägglund

…………………….
Noomi Liljefors

…………………………
Mats Lindmark

…………………………/…………………………….

