Sid. 1
Protokoll fört vid SSRK/Östra ordinarie styrelsemöte
den 28 maj 2015 hos Noomi Liljefors, Rönninge.

Närvarande:
Noomi Liljefors
Ewa Odenmark
Christina Eriksson
Lars-Gunnar Lindén

Roger Westerman
Pehr Söderman
Mats Lindmark

Gabrielle Ljungberg
Yvonne Schwermer-Herngren
Cecilia Karlstrand

§16 – Mötets öppnande
Ordförande Noomi Liljefors hälsar alla välkomna och förklarar styrelsens möte öppnat.
§17 – Anmälan av övriga frågor
En anmälan om övrig fråga inkom.
Nominering till stipendium för utmärkande funktionärsinsats i östras avdelning.
§18 – Godkännande av dagordning
Styrelsen beslutar att fastställa dagordningen.
§19 – Val av justerare
Styrelsen beslutar att utse Christina Eriksson att jämte ordförande justera protokollet.
§20 – Rapport från SSRK’s FM 23-24 Maj
Roger Westerman informerade om vad som framkommit på Fullmäktigemötet den 23-24 maj.
Protokoll om vad som beslutades finns på SSRK’s huvudsida.
§21 – Info/förslag om Facebooksida för SSRK Östra
Bengt Odenmark kom som inbjuden och presenterade ett förslag hur SSRK Östra på ett enkelt sätt
kan nå ut till sina medlemmar via en egen Facebooksida. En enad styrelse bestämde att bifalla
förslaget och låta Bengt sätta upp en sådan. Det beslutades vidare att sekreteraren i östra ansvarar
för sidan och bildar en arbetsgrupp med webmaster som redaktör och Bengt Odenmark och Kajsa
Fagerström som moderatorer.
§22 – Val av adjungerad (uppskjutet från f.g. möte)
Styrelsen beslutar att adjungera Mette Franek till styrelsen som biträdande jaktspanielsekreterare.
§23 – Arbetsgrupp utställning (uppskjutet från f.g. möte)
Noomi Liljefors redogjorde för den stora utställningen som hållits vid Ulriksdal med mycket gott
resultat. Tyvärr har nu ansvariga för denna utställning skriftligen avsagt sig fortsatt engagemang.
Vi måste omgående försöka hitta efterträdare som kan ta sig an detta evenemang. Domare till nästa
år är redan klart.
Cecilia Karlstrand tar på sig att vara kontaktperson för utställning samt bildar arbetsgrupp med
Noomi Liljefors för att försöka hitta en lösning på den akuta krisen som råder. Webmaster skriver
även på HS hemsida om detta.
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§24 – Rapport från ordförande
SSRK Östra har fått förfrågan om att stå som arrangör för Unghundsderby 2016.
Noomi Liljeros hör sig för om det finns intresse och möjlighet att ta på sig detta och kommer med
konkret förslag på ev. plats och arbetsgrupp till nästa styrelsemöte.
§25 – Rapport från vice ordförande
SSRK Östra har fått förfrågan om att arrangera Retrievermästerskapet 2016. Roger Westerman
återkommer till nästa styrelsemöte med svar om och i så fall var det kan hållas.
§26 – Rapport från kassören
Inget
§27 – Rapport från sekreteraren
Inget
§28 – Rapport från Webmaster
Lars-Gunnar Lindén framförde sin önskan om att bli befriad från uppdraget att sköta SSRK Östras
hemsida. LG lämnar oss inte i sticket, men vill att vi aktivt letar efter en ersättare som kan sköta och
förbättra sidan.
§29 – Rapport från viltspår
Christina Eriksson berättade att vi har två lag med till Nordiska Viltspårmästerskapen 2015 som
avgörs i Nävekvarn, Nyköping den 22-23 augusti.
Christina framförde även en önskan om snabb utbildning av viltspårsdomare inom östra. Den
befintliga kåren börjar bli till åren och behöver förnyas och bli fler. Det beslutades att Mats Lindmark
och Christina bildar en arbetsgrupp för att se över detta.
Efter önskemål beslutades att Christina får köpa in en frys för att kunna förvara vilt och blod till
proven.
§30 – Rapport från jaktprovssekreterare spaniel
Yvonne berättade att det anordnas ett WT för spaniels den 14 juni i Sorunda. Tyvärr är det i dagsläget
bara 5 anmälda. Sista anmälningsdag är den 5 juni. Resten av spanielproven är förlagda till hösten.
§31 – Rapport från jaktprovssekreterare retriever
Pehr Söderman informerade om funktionärsträffen som hölls den 18-19 april.
Vårens retrieverprov är i full gång och även 2 stycken Tolling prov har anordnats.
Alla prov har hittills gått med ett litet plusresultat.
Pehr framförde önskemål om att få inhandla en frys för förvaring av vilt till proven. Önskan bifölls och
en frysbox ska köpas in och förvaras på Bogesund där Pehr även är verksam.
Vidare framförde Pehr ett förslag om att bygga upp ett databassystem för register på domare,
provledare och annan viktig information, som på ett snabbare, enklare och modernare sätt
underlättar allt arbete med proven. Detta skulle gagna alla delar av vår verksamhet. Innan beslut tas
ska Pehr presentera ett konkret förslag på nästa styrelsemöte.
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§32 – Rapport från utbildningssekreterare
Mats Lindmark redogjorde om läget för icke certifierade provledare inom östra. Max 10 stycken
kunniga som ännu inte genomgått utbildningen. HS ger inte dispens längre för icke certifierade
provledare. Därför anordnas en utbildning den 27-28 juni på Rickeby gård utanför Sigtuna med Sune
Nilsson som ansvarig utbildare.
§33 – Rapport från utställning
Cecilia Karlstrand tar på sig att vara kontaktperson för utställningssidan tills vi hittat någon som är
villig att ta på sig denna uppgift. Rasklubbarna ska tillfrågas om eventuella kandidater. Se även §23.
§34 – Övriga frågor
1. Förtjänsttecken
Styrelsen kommer med förslag på person och valör på nästa styrelsemöte.
2. Stipendium funktionär
Pehr ser över retrieversidan efter kandidat och Yvonne ser över spanielsidan för kandidat.
§35 – Nästa möte
Nästa styrelsemöte är den 27 augusti klockan 19.00 hemma hos ordförande Noomi Liljefors.
§36 – Mötets avslutande
Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet

Ordförande

Justerare

____________________
Ewa Odenmark

_____________________
Noomi Liljefors

________________________
Christina Eriksson

