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PROTOKOLL SSRK ÖSTRA STYRELSEMÖTE 2014-09-02
Närvarande
Noomi Liljefors
Roger Westerman
Gabrielle Ljungberg
Jenny Långström
Christina Eriksson

Ordförande
Vice ordförande
Kassör
Sekreterare
Viltspårssekreterare

Frånvarande
Camilla Ährlund
Yvonne Schwermer-Herngren
Mats Lindmark

Jaktprovssekreterare, Retriever
Jaktprovssekreterare, Spaniel, Suppleant 1
Utbildningssekreterare

§ 38
Mötets öppnande
Mötet inleddes med att ordföranden Noomi Liljefors hälsade alla välkomna till mötet.
§ 39
Anmälan av övriga frågor
Inga övriga frågor anmäldes, utöver de som inkommit och lagts till kallelsen/dagordningen.
§ 40
Godkännande av dagordning.
Dagordningen godkändes.
§ 41
Val av justerare jämte ordföranden att justera dagens protokoll
Gabrielle utsågs som justerare.
§ 42
Godkännande av föregående protokoll
Föregående protokoll godkändes.
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§43
Anmälan av beslut, fattade av verkställande utskottet
Inga.
§ 44
Inkommande skrivelser
Styrelsen gick igenom inkommande skrivelser och godkände dessa.
§ 45
Utgående skrivelser
Inga under perioden.
§ 46
Rapport från viltspårssekreteraren
SM i viltspår genomfördes första helgen i augusti. Ett alltigenom väldigt lyckat arrangemang, både som
tävling och som socialt evenemang med över 50 gäster till middag och lunch. HS bidrog med 10 000 SEK,
varav den slutliga kostnaden landade på omkring 7 000 SEK. Styrelsen beslutar att ge en gåva till familjen
Jan Olov Thunberg, kommissarie på provet, som generöst ställde upp med logi för funktionärer
motsvarande kostnaden för vandrarhem om 2 000 SEK.
Nu har förfrågan inkommit från HS om Christina, genom Östra, vill arrangera NM 2015. Omfattningen är
ungefär som SM, med fem tävlande per land och 20 ekipage totalt. Christina är öppen för att åta sig
arrangemanget. Styrelsen vänder tillbaka frågan om finansiering till HS. Christina ställer frågan till HS.
§ 47
Rapport från vice ordföranden
Inget att rapportera från Roger under denna punkt.
§48
Rapport från kassören
- Tullgarn
Gabrielle kontaktar Karin Friberg på HS för kostnaden kring Tullgarn
- Ny hemsida/nytt publiceringsverktyg
Medel finns reserverade från 2014. Styrelsen behöver en uppdatering från LG gällande status och behov
samt en summa.
- Årsmöte 2015
Styrelsen beslutar att datumet för årsmöte 2015 blir den 22:a mars.
Noomi kontaktar HS om Scandic Södertälje. Jenny kontaktar
Apportören.
§ 49
Rapport från sekreteraren
Inget att rapportera.
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§ 50
Rapport från webbmaster
Inget att rapportera.
§ 51
Rapport från ordförande
Inget att rapportera utöver punkter under Övrigt
§52
Rapport från jaktprovssekreterare spaniel
Årets provplanering för spaniels är under kontroll, ett WT samt ett vattenprov är genomförda. Det planerade
WT i början av augusti ställdes in pga för få anmälda hundar. Östra kommer att dela på domare och dess
omkostnader på två fältprov, 13/10 Bergslagen samt 18/10 Gävleborg.
Tre tillfällen till träningsjaktprovs finns utannonserade på hemsidan.
Yvonne återkommer avseende eventuella synpunkter i samband med regelrevideringen för spanielprov.
§ 53
Rapport från jaktprovssekreterare retriever
Inget att rapportera från Camilla. Roger redogör för följande:
Hanteringen av KKL med bokning av gårdar, administration av anmälningar och bokning av deltagare
fungerar smidigt. Utmaningen är att få tag på domare, vilket Roger kommer lyfta på domarkonferensen.
A-proven flyter också på bra och flera är redan öppna för anmälan. Totalt blir det 6 st A-prov inom Östra i
år, varav ett internationellt A-prov som genomförs 28/10. Kostnaden för årets prov kommer bli ungefär i linje
med kostnaderna 2013.
Årets RM, vilket arrangeras av Dalarna/Bergslagen, är under planering.
§ 54
Rapport från utbildningssekreteraren
Provledarutbildning har genomförts och 8 st provledare är nu certifierade.
§ 55
Rapport från utställningsansvarig
Arbetsmöte har bokats med Helena för att diskutera upplägg kring utställningsrollen inom Östra framöver.
Rapport återkommer efter första mötet, vilket planeras under september.
§56 Övriga frågor
-

Reseersättning utländska domare
Styrelsen avslår förfrågan om att ta kostnad även för domares respektive vid resa i
samband med tävling. Yvonne framför detta besked till dem som ställt frågan.

-

Ungdomssektion sponsring av vilt
Styrelsen svarar nej på frågan om sponsring av vilt till träning för Ungdomssektionen,

…………………………/…………………………….

Protokoll nr 4
SSRK Östra avdelningen
2014-09-02
utan hänvisar till möjlighet att köpa vilt. Noomi lämnar besked.
-

Motioner till fullmäktige
Motioner till fullmäktige ska vara inlämnade till 30/9. Noomi sammanställer förslag
gällande utställningsansvaret inom avdelningarna och lägger upp detta på OneDrive för
remiss inom styrelsen.

-

WT-Cup Östra 2015
Förslaget om att fråga arrangörer av working test inom avdelningen om att gå
tillsammans i en cup för 2015 föll på det faktum att det endast finns ett (1) WT inom
avdelningen som är öppet för alla klasser (NKL/ÖKL/EKL) per idag. Styrelsen anser att
det behövs åtminstone tre tävlingar under ett år för att kunna erbjuda en Östra Cup.
Styrelsen bestämmer att lägga ut en intresseförfrågan på hemsidan, då marker finns,
men det behövs arrangörer och funktionärer.
Jenny tar upp detta med webmaster.

-

OneDrive
OneDrive utvärderas som fildelnings- och lagringsverktyg för styrelsen fram till nästa
styrelsemöte. Styrelsen kontaktar Jenny vid behov av utbildning och information.

§ 57
Nästa möte
Torsdag 27:e november kl 18:00

§ 58
Mötets avslutande
Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Ordförande

Justerare

……………………….………
Jenny Långström

……………………….………
Noomi Liljefors

……………………….………
Gabrielle Ljungberg

…………………………/…………………………….

