PROTOKOLL SSRK ÖSTRA STYRELSEMÖTE 2014-11-27
Närvarande
Noomi Liljefors
Gabrielle Ljungberg
Jenny Långström
Camilla Ährlund
Mats Lindmark

Ordförande
Kassör
Sekreterare
Jaktprovssekreterare, Retriever
Utbildningssekreterare

Frånvarande
Roger Westerman
Christina Eriksson
Yvonne Schwermer-Herngren

Vice ordförande
Viltspårssekreterare
Jaktprovssekreterare, Spaniel, Suppleant 1

§ 59
Mötets öppnande
Mötet inleddes med att ordföranden Noomi Liljefors hälsade alla välkomna till mötet.
§ 60
Anmälan av övriga frågor
- Lager och presenter
- Årsmöte
§ 61
Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.
§ 62
Val av justerare jämte ordföranden att justera dagens protokoll
Camilla utsågs till justerare.
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§ 63
Godkännande av föregående protokoll
Föregående protokoll justerades och godkändes i direkt anslutning till föregående möte.
§ 64
Anmälan av beslut, fattade av verkställande utskottet
Inga under perioden.
§ 65
Inkommande skrivelser
Inkommande skrivelser hanteras under punkt 67 och 68
§ 66
Utgående skrivelser
Yttranden från styrelsen kommer lämnas enligt punkt 68 och 74
------------------------------------------------------------------§ 67
Rapport från ordföranden
-

SSRK Huvudstyrelse
Valberedningen har ombett Östra att berätta hur vi upplever kontakten med
nuvarande huvudstyrelse och lämna förslag på nya kandidater.
Östra är av uppfattningen att kontakten med Retrieveransvarig har fungerat väl, vilket
gäller även på utbildningssidan och i kontakt med kassör.
Den samlade upplevelsen är dock att samarbetet inom huvudstyrelsen brister, t ex i
den meningen att det ibland kan lämnas olika besked utan att de varit förankrade med
respektive verksamhetsansvarig.
Med bakgrund av föreningens ekonomiska situation är Östra av uppfattningen att den
viktigaste uppgiften för en ny styrelse - och då i synnerhet en ny ordförande - blir att
verka för att eftersträva en ekonomi i balans. Dels genom att se över utgifter och
kostnader, men också genom att föreslå och driva aktiviteter som genererar nya
intäkter.
Dessa egenskaper och denna förmåga anses, tillsammans med kunskap om
föreningslivet, vara av större vikt än erfarenhet och meriter inom Retriever, Spaniel,
jakt eller utställning för medlemmar av huvudstyrelsen.

§ 68
Rapport från vice ordföranden
-

Yttrande med anledning av anmälan till SKK och SSRK i samband med A-prov
Styrelsen ställer sig helt bakom de skrivelser som kommit in från domare respektive
provledning i samband med ett A-prov inom avdelningen. Styrelsen ser allvarligt på de
konsekvenser som situationen kan medföra såväl för enskilda personer som för SSRKs
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möjligheter att genomföra A-prov. Styrelsen kommer som arrangerande avdelning för
aktuellt prov att uppmana HS att utreda frågan med berörda.
Styrelsens beslutar att göra ett yttrande i en utgående skrivelse som Jenny
sammanställer och skickar in till HS/RJK.

§ 69
Rapport från kassören
Styrelsen beslutar om att köpa in 50st kepsar och trycka med SSRK-emblem med syfte att
använda till deltagande på mässor, som nu närmast hundutställningen på Älvsjömässan.

§ 70
Rapport från sekreteraren
Inget att rapportera.
§ 71
Rapport från webbmaster
Inget att rapportera.
§ 72
Rapport från viltspårssekreteraren
Förberedelser för NM pågår, i övrigt inget att rapportera.
§ 73
Rapport från jaktprovssekreterare spaniel
Sista fältprovet gick av stapeln 22/11. Under säsongen har avdelningen arrangerat följande:
- WT-utbildningsdag hos Paul Andersson
- WT för spaniels
- Tre stycken vattenprov
- Tre stycken fältprov Öppenklass (varav ett parsläpp)
- Två stycken fältprov Segrarklass (parsläpp)
Till nästa säsong diskuteras ett eventuellt utökat samarbete kring prov med spanielansvarig
för avdelningen Gävleborg, vilket kommer presenteras närmare.  
§ 74
Rapport från jaktprovssekreterare retriever
-

Yttrande över remiss regelrevidering tollingjaktprov
Styrelsen beslutar om att lämna yttrande enligt 2014-11-23.

-

Yttrande över remiss regelrevidering A-, B och championatregler
Styrelsen beslutar om att lämna yttrande enligt 2014-11-23.

…………………………/…………………………….

3

Styrelsens yttranden enligt ovan utgör utgående skrivelser som Camilla sammanställer
och skickar in till HS/RJK.
§ 75
Rapport från utbildningssekreteraren
Mats redogjorde för den WT-domarutbildning som genomfördes under helgen 22-23/11 med
11st deltagare. Bra upplägg med praktisk tillämpning och gedigen teoretisk genomgång,
värdefulla synpunkter och god mat präglade utbildningen. Alla deltagare blev godkända.
Mats kommer genomföra en enkät och även göra ett inlägg till Östras hemsida.
Mats lyfter som förslag att publicera en förteckning över de C-provsdomare som deltagit i
organiserade utbildningar. Styrelsen vill avvakta i frågan, då vi behöver ta ställning till hur
befintliga C-provsdomare med erfarenhet från att döma ett antal prov under ett flertal prov
ska hanteras och vad det eventuellt kan få för konsekvenser att de inte finns med på en
sådan förteckning i avsaknad av att ha delaktigt i en organiserad utbildning.
Under utbildningen diskuterade deltagarna att arrangera ett WT i avsaknad av Eukanuba
Competition och Tullgarn under 2015 där även sponsorer diskuterades, vilket styrelsen
ställer sig positiva till. Mats återkommer kring detta.
Den 4:e december genomförs en föreläsning om WT på Hundudden med 22st anmälda.
§ 76
Rapport från utställningsansvarig
Inget att rapportera.
§ 77 Övriga frågor
- Lager och presenter
Gabrielle redogjorde för lagerförda artiklar med funktionärsemblemet för SSRK Östra.
Styrelsen bestämmer att dela ut delar av lagret, bl a fleecetröjor, i samband med att
medlemmar ställer upp i montern på Hundmässan i Älvsjö.
- Årsmöte
Avdelningens årsmöte är bokat till den 22:a mars 2015.
Inför årsmötet ska styrelsen sammanställa Verksamhetsberättelse för 2014 och
Verksamhetsplan för 2015. Dessa underlag ska vara revisorerna tillhanda senast sex (6)
veckor före årsmötet. Respektive verksamhetsansvarig skriver om sina områden under juloch nyårshelgen, vartefter sekreteraren sammanställer. Skrivelser ska inkomma till
sekreterare senast 2015-01-05 för remissrunda med godkända dokument senast 2015-0131. Jenny meddelar styrelsen om detta.
Camilla svarar på den motion som inkommit till årsmötet.
§ 78
Nästa möte bokades till torsdagen den 5:e februari 18:00.
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§ 79
Mötets avslutande
Ordföranden avslutar mötet.

Vid protokollet

Ordförande

Justerare

……………………….……… ……………………….……… ……………………….………
Jenny Långström
Noomi Liljefors
Camilla Ährlund
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