Protokoll nr 3 fört vid sammanträde
den 12 juni 2014 Östra avdelningen

Protokoll fört vid SSRK/Östra styrelsemöte 2014-06-12
Närvarande
Noomi Liljefors
Roger Westerman
Gabrielle Ljungberg
Margareta Hägglund
Camilla Ährlund
Jenny Långström

Ordförande
Vice ordförande
Kassör
Sekreterare
Jaktprovssekreterare, Retriever
Suppleant 2/ Utställningssekreterare

Frånvarande
Christina Eriksson
Yvonne Schwermer-Herngren
Mats Lindmark
Mette Franek
Lars-Gunnar Lindén

Viltspårssekreterare
Jaktprovssekreterare, Spaniel, Suppleant 1
Utbildningssekreterare
Bitr. Jaktprovssekreterare, Spaniel, adjungerad
Webbmaster, adjungerad

§ 38
Mötets öppnande
Mötet inleddes med att ordföranden Noomi Liljefors hälsade alla varmt välkomna till mötet.
§ 39
Anmälan av övriga frågor
Inga övriga frågor anmäldes.
§ 40
Godkännande av dagordning.
Dagordningen godkändes.
§ 41
Val av justerare jämte ordföranden att justera dagens protokoll
Jenny utsågs som justerare.
§ 42
Godkännande av föregående protokoll
Föregående protokoll godkändes.
§43
Anmälan av beslut, fattade av verkställande utskottet
Beslut §1 2014-05-06 och §2 2014-05-06 godkändes av styrelsen. Se Bilaga
§ 44
Inkommande skrivelser
Styrelsen gick igenom inkommande skrivelser och godkände dessa.
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§ 45
Utgående skrivelser
SSRK Östra har tillsammans med SSRK Västra och SSRK Gävleborg skickat en skrivelse till SSRK
Hs angående en önskan om att höja startavgifter för vattenprov. Se Bilaga.
§ 46
Rapport från ordförande
Noomi rapporterade från Tullgarn. I stort sätt bra men dåliga rutiner hur det skulle hanteras
administrativt och på plats. Arbetet blir alldeles för krävande när riktlinjer om hur det ska skötas är
luddiga. Måste ändras tills nästa gång om vi ska ansvara för SSRK monter på Tullgarn.
Styrelsen blev informerad om Funktionärsträffen av dem som hade varit där. Informationen handlade
mest om vad som hade tagits upp på retriever och ordförande grupperna.
En fråga som togs upp av styrelsen var om det framöver går att planera in RM under ett par år, för att
på så sätt själv kunna ha bättre planering i avdelningen. Camilla och Roger skulle gå vidare till
ansvarig i HS för en förfrågan.
Noomi och Margareta informerade styrelsen om vad som diskuterades under
Representantskapsmötet i maj. Huvudfrågan och även grupparbetet på söndagen handla om
omorganisationfrågor.
§ 47
Rapport från vice ordförande
Roger berättade att planeringen för A prov under hösten är i full gång. Ca tio A prov är inplanerade
och så fort det är klara läggs informationen ut på SSRK Prov.
§ 48
Rapport från kassör
Gabrielle redovisade lite resultat och kostnader som var klara och ekonomin ser ganska bra ut. Vi
väntar in lite mer redovisningar.
§ 49
Rapport från sekreterare
Margareta berättade att hon har fått arbete på SSRK kansli. I samråd med styrelsen beslöts därför att
Jenny övertar Margaretas roll som sekreterare och att Margareta avslutar sitt uppdrag i Östras
styrelse. Främsta orsaken är att det på sikt kan vara svårt att sitta på två stolar.
§ 50
Rapport från webbmaster
LG var inte närvarande men styrelsen diskuterade om vi ska titta närmare på ett system där styrelsen
kan ha tillgång till att dela dokument. Tex Webforum eller OneDrive.
Styrelsen beslöt att frågan skulle tas upp med LG nästa möte.
§ 51
Rapport från Viltspårssekreterare
Christina var frånvarande med rapporterade skriftligen.
Det har varit SM uttagning under våren. 36 hundar kom till start och tre av dem gick till en andra
omgång inför SM. Två hundar gick vidare till SM i augusti.
§ 52
Rapport från jaktprovssekreteraren spaniel
Yvonne var frånvarande med rapporterade skriftligen.
Planeringsarbetet med höstens fält- och vattenprov flyter på enligt planerna.
Den 10 maj genomfördes Östras första WT för spaniels. Provet blev fyllt med maxantalet anmälda dvs
20 stycken där 18 stycken kom till start. Det blev ett väldigt lyckat arrangemang som gav mersmak.
Därför är nu ett nytt WT inbokat i Enköping i augusti.
Under hösten kommer vi även hålla flera träningsjakter och träningsjaktprov för spaniels för att på så
sätt utveckla/utbilda hundar och förare.
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§ 53
Rapport från jaktprovssekreteraren retriever
Camilla söker en ny person som kan ansvara för avdelningens KKL prov. Tidigare ansvarig ska flytta
ifrån oss.
Ny frysbox för vilt finns nu hemma hos Mats. Mats ser gärna till att den är så full som möjligt inför
proven.
§ 54
Rapport från utbildningssekreteraren
Mats var inte närvarande men informerade skriftligen.
Åtta stycken deltagare från Östra deltar i provledarutbildning i samarbete med Bergslagen den 28 juni.
En WT domarutbildning är planerad två dagar i början på oktober.
.
§ 55
Utställning
Styrelsen diskuterade hur man på bästa sätt ska arbeta med utställningar framöver. Avdelningen är i
ett stort behov av att hitta fler intresserade funktionärer som vill hjälpa till vid utställningsaktiviteter.
Idag är vi för få och därför blir arbetet mycket tungt för vissa inblandade.
§ 56
Övrigt
Inga övriga frågor.
§ 57
Nästa möte
Torsdag 4 september kl. 18.00
§ 58
Mötets avslutande
Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Ordförande

Justerare

………………………
Margareta Hägglund

…………………….
Noomi Liljefors

…………………………
Jenny Långström

…………………………/…………………………….

  
  
Anteckning  över  beslut  fattat  i  verkställande  utskottet,  per  capsulam  2014-‐05-‐06  
  
  
  

§  1  /  2014  
  
  

  

  

  

  

  

  

Förfrågan  om  att  arrangera  Funktionsbeskrivning  FB-‐R  i  Östra  avdelningen  
  
  
  
Bakgrund  
Vintern  2013  sjösattes  en  helt  ny,  officiellt  stambokförd,  gemensam  beskrivning  för  alla  våra  
retrievers  –  Funktionsbeskrivning  Retriever  (FB-‐R).  Inledningsvis  är  det  under  en  tvåårig  provperiod  
som  vi  kommer  att  kunna  pröva  våra  hundars  mentalitet  och  funktion  som  apporterande  hundar.  
Med  FB-‐R  har  vi  nu  ett  eget  verktyg  för  att  beskriva  våra  hundar.  
  
  
  
Föredragning  
Östra  avdelningen  har  nu  blivit  tillfrågad  av  en  beskrivargrupp  om  vi  vill  dra  igång  verksamheten  i  vår  
avdelning  och  vara  arrangörer,  med  start  den  31  maj.  Det  första  som  då  kommer  att  hållas  är  en  
allmän  beskrivning,  alla  retrieverraser  är  välkomna.  Max  antal  startande  är  tolv  hundar.    
  
  
Beslut  
Verkställande  utskottet  beslutar  att  tacka  ja  till  förfrågan  eftersom  styrelsen  är  positiv  till  en  ny  
verksamhet.  
  

Noomi  Liljefors  
  
  
  
  
Margagareta  Hägglund  

    Gabrielle  Ljungberg  

  

    Camilla  Ährlund  

  
  
Anteckning  över  beslut  fattat  i  verkställande  utskottet,  per  capsulam  2014-‐05-‐06  
  
  
  

§  2/2014  
Förtydligande  av  §12  protokoll  från  Årsmöte  14-‐03-‐16  
  
Bakgrund  
  På  årsmötet  den  16  mars  beslutades  att  en  del  av  avdelningens  egna  kapital  skulle  användas  
till  att  utöka  antalet  domare  per  provtillfälle,  sk  flerdomarsystem.  
  
  
Föredragning  
  Syftet  är  att  stärka  kvalitén  på  prov  i  Östra  avdelningen.  Möjlighet  till  utbyte  erbjuds  genom  
att  domare  från  Östra  kan  gå  bredvid  en  annan  domare.  Det  kan  också  vara  så  att  domare  
från  annan  avdelning  bjuds  in  av  domare  i  östra  avdelningen.  Det  ska  ske  på  initiativ  av  Östra  
avdelningen.  Utbytet  måste  ske  i  samordning  med  provledningen  och  det  är  provledningen  
som  godkänner  att  kompetensutbildningen  kan  ske  på  aktuellt  prov.  
  
  
Beslut  
Verkställande  utskottet  beslutar  att  ett  sk  flerdomarsystem  ska  träda  i  kraft  med  omedelbar  
verkan  enligt  ovan  föredragning.  

  
Noomi  Liljefors  
  
  
  
  
  
Margagareta  Hägglund  

    Gabrielle  Ljungberg  

  

    Camilla  Ährlund  

