Sid. 1
Protokoll fört vid SSRK/Östra ordinarie styrelsemöte
den 5 november 2015 hos Noomi Liljefors, Rönninge.

Närvarande:
Noomi Liljefors
Ewa Odenmark

Roger Westerman
Pehr Söderman

Anmält frånvaro:
Yvonne Schwermer-Herngren Cecilia Karlstrand
Mats Lindmark
Lars-Gunnar Lindén

Gabrielle Ljungberg

Christina Eriksson

§54 – Mötets öppnande
Ordförande Noomi Liljefors hälsar alla välkomna och förklarar styrelsens möte öppnat.
§55 – Anmälan av övriga frågor
Inga övriga frågor
§56 – Godkännande av dagordning
Styrelsen beslutar att fastställa dagordningen.
§57 – Val av justerare
Styrelsen beslutar att utse Pehr Söderman att jämte ordförande justera protokollet.
§58 - Uppskjutna frågor/beslut från föregående möte
 Beslutades att Östras årsmöte ska få godkänna budgeten för 50 årsfirande 2016.
Därefter tillsätts en kommitté för eventuellt speciellt firande. Många idéer finns redan.
 RM 2016 – Vi ska inte ansöka om RM 2016 under rådande omständigheter.
Roger Westerman kontaktar B-G Landin i HS i frågan.
 Inget Unghundsderby 2017 då vi istället tar hand om evenemanget 2016.
Mer om det under nästa punkt §59.
§59 – Rapport från ordförande
Östra räddar Unghundsderbyt 2016 genom att ta på sig att arrangera detta ett år tidigare än tänkt.
Det kommer att gå på Virå Bruk söndagen den 12 Juni.
Provledning: Lena Bratsberg-Karlsson, Maria Björklund, Anna Qvarfort och Linnéa Meiton.
Noomi tar upp frågan om ”rullande” schema för undhundsderby, mellan avdelningarna, på
kommande ordförandemöte i januari.
§60 – Rapport från vice ordförande
Roger Westerman ligger i förhandling om att kunna ordna ett A-prov i östras regi även i januari 2016.
Östra ska ansöka om att arrangera ett internationellt WT 2016.
Roger arbetar på att få in en ny sponsor istället för Royal Canin som sagt upp avtalet.
Vidare kommer det att sätta samman en grupp som arbetar för att få bättre ordning och ekonomi
på A-proven.
§61 – Rapport från utställningsgruppen
Inget att rapportera.
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§62 – Rapport från utbildningssekreteraren
Mats ser över kompletterande utbildning för provledning och kommissarier med focus på den
ekonomiska redovisningen till kassören. Ny kurs förslagsvis under våren.

§63 – Rapport från jaktprovssekreterare – spaniel
 SM för spaniels genomfördes i helgen som var. Ett lyckat arrangemang som genomfördes med
hjälp av JIS eller rättare sagt JIS höll i hela arrangemanget även detta år.
För
SSRK/östras ekipage blev det storslam främst vad gäller Cocker SM som genomfördes i Strängnäs.
Cockermästerskapet den 30 oktober – Strängnäs (officiellt prov)
1:a Paul Andersson med Chyknell Curlew
2:a Yvonne Schwermer-Herngren med Iagos Kanel
3:a Helena Lindström med Stawaskogens Jolin
4:a Monica Lindström-Rydstrand med Olica's Gad
Samtliga placerade ekipage tillhörande Östras avdelning.
Unghundsderbyt den 31 oktober – Enköping (inofficiell prov)
Inga placeringar men Certifikat of Merit = Diplom till två östra ekipage
Yvonne Schwermer-Herngren med Ganwydodderw Yatzy
Mette Franek med Poolgreen Cole
AV mästerskapet den 1 november – Strängnäs (officiellt prov)
Vinnare Petra Johansson med Fågeljägarens Common Tern
Spanielmästare 2015
Petra Johansson med Fågeljägarens Common Tern
 Stundar nu gör avdelningens tre fältprov.
Fredag 6/11, Lovisedal ökl 12 starter
Nästa helg två Skl prov där anmälningstiden går ut i morgon och hoppas då att de sista
anmälningarna rullar in så även dessa prov blir fyllda.
 Vill också meddela att jag inte kommer att ställa upp för omval till styrelsen nästa år.

§64 – Rapport från jaktprovssekreterare – retriever
Alla prov är i stort sett klara för den här säsongen.
Ärla- och Hallstaviks provledning kommer inte att fortsätta sina uppdrag. Proven kommer att finnas
kvar så Pehr arbetar på att hitta ny provledning till dessa och har stor förhoppning att det lyckas.
Pehr arbetar på ett nytt system, som förhoppningsvis kan lanseras under vintern/våren, för att
underlätta redovisningen av proven till kassören. I samband med detta ska även alla blanketter och
övrigt material ses över så det endast finns EN version ute på de olika sidorna.
Viltfrysen som står på Bogesund börjar nu bli välfylld.
En provledarträff planeras att hållas den 2-3 april 2016 (någon av dagarna).
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§65 – Rapport från viltspårssekreteraren
Nordiska Mästerskapet är nu avklarat och det gick med 9 409:- back, vilket jag äskat från HS.
Ansökan skickades den 14 oktober.
Har haft prov i Härad den 13 september, med fint väder som vanligt. 22 ekipage kom till start.
De rörliga proven rullar på och nu vill många gå innan snön kommer. Har varit väldigt många rörliga
prov under 2015, återkommer med exakt siffra.
Helgen den 31/10 – 1/11 reste jag och 16 andra viltspårsdomare till Åland på domarträff.
Vi diskuterade bl.a.
 Att ha ett möte med andra domare från olika avdelningar för att få en så enhetlig bedömning av
viltspåren som möjligt.
 Att HP bara ska delas ut vid extrema händelser.
 Att alla ordinarie viltspår borde finnas på SSRK’s hemsida/provsida, så man inte behöver gå
igenom alla avdelningar för att se var och när ordinarie viltspår ska genomföras.
 Att anordna SM 2016 i Nävekvarn, om jag och Jan-Olof får förtroendet.
 Att SSKR Östra måste utbilda fler domare, då domarkåren börjar bli gammal.
Det var en väldigt trevlig resa och jag tror alla var nöjda när vi åter var i hamn.
§66 – Rapport från webbmaster
Inte närvarande – inget att rapportera.
§67 – Rapport från sekreteraren
Årsmöteslokal 2016 är bokat och klart. Vi kommer att vara på Scandic Upplands Väsby den 13 mars.
Kallelse till årsmötet kommer att publiceras i kommande nummer av Apportören under Östra.
Där kommer det även att var en ”blänkare” om att Östra fyller 50 år 2016.
Ser över möjligheten att få hjälp att fräscha upp Fasan logon.
Ewa ser till att L-G snarast får bild och text på de styrelsemedlemmar som saknas i presentationen på
hemsidan. Ewa ser även om vi kan få hjälp att fräsch upp östras fasan logo.
§68 – Rapport från kassören
Inrapporteringen för proven är i full gång. Det saknas fortfarande några så det är därför svårt att i
dagsläget säga exakt hur provsäsongen gått ekonomiskt. All redovisning måste in snarast för att
kunna påbörja bokslutet för 2015.
§69 – Övriga frågor
Inga.
§70 – Nästa möte
Kommer att hållas den 11/2 2016, klockan 19:00 hemma hos ordförande Noomi Liljefors.
§71 – Mötets avslutande
Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet

Ordförande

Justerare

____________________
Ewa Odenmark

_____________________
Noomi Liljefors

________________________
Pehr Söderman

