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Protokoll Avdelningsmiite SSRI( Ostra avdelningen
stindag tB mars zo16, Scandic Hotell i Upplands Viisby
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z Val av miitesordfiirande

Faststiillande av riistlflngden
Rostldngden faststdlldes till z9 st nH.rvarande medlemmar (bilaga r).

Till ordforande for Srsmotet valdes Tommy Borg.
$

g Styrelsens anmilan om protokollfiirare
Till protokollforare for Srsmotet anmdlde styrelsen Maria Sundstrom.

$

4 Val avjusterare tillika riistrdknare

Arsmotet beslot att vdlja Ingela Funck och Catarina Tillius att tillsammans med
motesordforanden justera irsmotesprotokollet.

$

S

Nirvaro- och yttranderfltt fiir iivriga ndrvarande
Konstaterades att det enbart var medlemmar pfl mcjtet.

$

6 Frflga orn firsrniitet har blivit stadgeenligt utlyst
Avdelningens sekreterare, redogjorde for att &rsmiitet zot6 funnits som annons
i Apportoren samt att information har funnits utlagd pA ostra avdelningens
hemsida. Motet faststdllde att &rsmijtet blivit utlyst enligt stadgarna.

S

7 Faststiillande av dagordning

Arsmotet godkdnde och faststdllde dagordningen med foljande tilldgg, under
ovriga frigor:
- FB-R, funktionsbeskrir,ning retriever
- RM och Unghundsderby
- Arets Tavlor
- Muskofestivalen

S

8 Verksamhetsberdttelse och flrsbokslut med balans och resultatriikning samt revisorernas berdttelse
Pehr Soderman gick igenom verksamhetsberhttelsen (bilaga z).
Pehr Scjderman gick igenom frrsbokslutet. Kassiir Gabrielle Ljungberg gick
igenom balans- och resultatrhkning (bilaga 3). Resultatet for zor5 hr 2657 kr.

Ingela Funck ldste upp revisorernas revisionsberdttelse.

$

9 Faststiillande av balans- och resultatrdkning samt beslut om enligt
dessa uppkommen vinst eller fiirlust
Avdelningsmotet beslutade att faststdlla balans- och resultatrdkningen och att i
densamma uppkommet overskott balanseras i ny rdkning.

S

ro Avdelningssty'relsens rapporter samt inkomna motioner
Det fanns inga inkomna motioner eller uppdrag
styrelsen att rapportera om.

S

frin foregiende

&rsmote for

rr Beslut om ansvarsfrihet
Arsm<jtet beslot att i enlighet med revisorernas forslag att bevilja styrelsen
ansvarsfrihet for verksamhetseret 2o15.

$ rz Verksamhetsplan fiir kommande flr
Genomging av styrelsens fiirslag till verksamhetsplan for zo16 (bilaga 4) som
bland annat innehhller:
- Utstdllning - en utstdllning arrangeras i Ulriksdals slottspark den zr maj och
en fungerande arbetsgrupp ska byggas upp.
- Viltsp&r - rorliga viltspflrprov arrangeras under hela Aret och tvfl ordinarie
prov. Den 6-7 augusti arrangeras SM i Viltspflr.
- Spanielprou - fem-sex prov ir planerade, ett-tvfl working test samt tv5-tre
trdningsprov och jakter.
- Retrieuerprou - rB st B-prov [r planerade, tve tollingjaktprov, och tvl
working test: Lidingij wt samt Unghundsderby. Vidare onskar man rika antalet
A-prov till 8-ro st.
- Utbildningsuerksamheten - proviedar-/kommisarietrdff arrangeras i april.
Vidare pianeras utbildningar, f6reldsningar och kurser.

Rambudget 2016
Pehr Soderman presenterade avdelningens forslag till rambudget f<ir zo16
(bilaga 4). Avdelningsmotet beslutade faststdlla s&v6l foredragen
verksamhetsplan som presenterad rambudget.

Villkor fiir reseersiittning till klubbens frrnktion[rer
Avdelningsmotet beslutade att reseersdttningen for zo16 ska folja de statliga,
som fortsatt dr r8,5o kronor per mil.

S

rg VaI av ordfiirande, ordinarie ledamiiter och suppleanter samt

suppleanters tj iinstgiiringsordning
Jrirgen Norrblom, valberedningens representant, redogjorde for
valberedningens forslag:

Tr \r utlr,

Ordfitrande
Roger Westerman, nywal r ir
Ordinarie ledamiiter
Gabrielle Ljungberg, omval z ir
Christina Eriksson, omval z flr
Pehr Soderman, omval 15r
Jenny Lflngstrom, fyllnadsval r 5r
Ewa Odenmark, kvarst5,ende mandat
Mats Lindmark, kvarstlende mandat
Supp le ant er o ch s up ple ant er na s tj dn s t g 6 ring
r. Catharina Lundberg, nywal r 1r
z. Geir-Ove Andersen, nywal r fir

so

r dnin

g

Arsmotet beslot att vdlja enligt valberedningens forslag.
$ 14 Val av revisorer samt tvfi revisorssuppleanter
Valberedningen redogjorde for forslag och flrsmotet beslot att vdlja enligt
forslaget:

Ordinarie reuisorer
Lena Lofblad, omval r flr
Eva 6hrling, omval r 5r
Reuisorssuppleanter
Ingela Funck, omval r ir
Maria De Geer, omval r ir
S rS

Val av valberedning
Arsmotet beslot att vdlja foljande personer:
Anita Olsson, kvarstflende mandat (sammankallande)
Noomi Liljefors, nyval z flr
Monica Soderholm, nyval r ir

S 16

Frflga om beslut om omedelbar justering

Motesordforande, Tommy Borg, frigade irsmotet om man kunde besluta om
omedelbar justering av genomfiirda personval. Arsmotet beslot om omedelbar
justering av punkterna 18-15.
Rristldngden faststdlldes till z9 st ndrvarande medlemmar.
g 17 Arenden som avdelningsstyrelsen hiinskjutits
Inga drenden har hdnskjutits till avdelningsmotet.

till avdelningsrniitet

$ 18 Ovriga frigor
FB -R, funktionsbe skriuning r etrieu er
Gunilla Lefwerth informerade. SSRKs beskrivning ska fflnga egenskaper som dr
specifika ftir en retriever och rr moment ingir.

Retrieu er M iist erskap o ch Unghunds derby
Noomi Liljefors bad Roger Westerman att ta med forslaget om "ett rullande
ansvar bland avdelningarna" for RM & Unghundsderby till kommande
ordfiirandemote.

Prisutdelning uandringspriser - Arets Taula
zo15 5rs mest meriterade hund inom retrieverprov dr labradoren SEJ(A)CH
SEJ(J)CH Streamlights Danas Jackie och Karin Thunander som tilldelas
avdelningens vandringspris Arets Tavla for Retriever.
zo15 irs mest meriterade hund inom spanieljaktprov dr springer spanieln
SEJfi)CH F&geljdgarens Common Tern och Petra Johansson, som tilldelas
avdelningens vandringspris Arets Tavla for Spaniel.
M uskdfe stiu alen z t - z 4 j uli
Eva Odenmark informerar om att SSRK/6 har erbjudits mojlighet att medverka
pi evenemanget och om det dr av intresse sfl bor en arbetsgrupp bildas.

$

rg Miitets avslutande
Motesordforande Tommy Borg tackar de ndrvarande for Srsmotet och
ftir fortroendet som motesordforande och Roger Westerman tackar frrsmotet for
fortroendet som tistra avdelningens ordfcirande. Ett stort tack samt givor
utdelades till avgiende styrelsemedlemmar och andra eldsjdlar.
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Bilagor:

1.
2.
3.
4.

Rostllngd
Verksamhetsberdttelse 2o15
Balans- och resultatrdkning zot5
Verksamhetsplan inklusive rambudget zo16
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VERKSAMHETSPLAN 2016
SSRK ÖSTRA

RETRIEVER
 18 B-prov, ca 400 starter
 2 st Working-test. Lidingö-Vår och Unghundsderby
 Provledarträff
 Tillräckligt med KKL för att erbjuda alla som anmäler i god tid start
 Antalet A-prov skall var mellan 8 till 10 prov.
Vilket borde var fullmöjligt med tanke på alla de gårdar som bedriver and och
fasanjakt inom avdelningen.
För att kunna komma upp i det tänkta antalet prov så har det bildats en
A-provs kommitté som i dag består av Roger Westerman, Tommy Borg samt
Jenny Långström. Efterhand så är det fullt möjligt att den arbetsgruppen
kommer att utökas.
TOLLING
 2 tollingjaktprov – 1 på våren och ett på hösten
SPANIEL
 1 st Nbp (A alt B)
 3-4 st fältprov
 2 st ordinarie vattenprov samt eventuellt något särskilt
 1-2 st Working Test
 Försöka erbjuda träningsjaktstillfällen
 Föreläsningskväll om spanieljakt
 Anordna en prova-på-dag för att försöka fånga upp nya medlemmar
 Provledarträff

VILTSPÅR
Under 2016 kommer SSRK/Östra viltspårsektion att arrangera rörliga viltspårprov
under perioden 1 januari - 30 december 2016. Anlag- och Öppenklass.
Två ordinarie viltspårprov kommer också att arrangeras under året.
Vårprov, Nävekvarn - Nyköping
15 maj 2016. Öppenklass och uttag till SM 2016.
Höstprov, Härad - Strängnäs
11 september 2016. Öppenklass
2016 kommer vår avdelning återigen att arrangera SM i Viltspår.
Detta evenemang kommer att äga rum i Nävekvarn den 6 - 7 augusti 2016.
Viltspårsektionen ser fram emot ett nytt spännande år med många deltagare.
Christina Eriksson
Viltspåransvarig
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UTBILDNING
För verksamhetsåret 2016 är vår ambition att erbjuda en större aktivitet än under 2015. Vi har redan
nu dialog med ett antal handledare, föreläsare och andra för att finna tider. Nedan redovisas vår
ambition och plan. Som tidigare år kommer det naturligtvis att finnas en del privata aktörer som på vår
hemsida vill annonsera ut fristående kurser med olika målgrupper. Håll ögonen på vår hemsida då nya
aktiviteter publiceras där. Det kan också dyka upp aktiviteter med mycket kort varsel. Vi finns nu också
på Facebook.
Precis som tidigare tar jag som utbildningssekreterare tacksamt emot Era synpunkter på aktiviteter
som Ni önskar att vi ska jobba för.

AKTIVITETER
Föreläsningar
Första hjälpen kurs
Denna kurs hade vi planerat in för under 2015, men gör ett nytt försök under 2016. Samtal pågår med
djursjukhus/Veterinär för att inför våren bjuda in till en föreläsning om hur vi själva kan medverka till
att minska risken för skador och att kunna göra en korrekt första insats om olyckan skulle vara
framme. Det kan exempelvis vara, ormbett, brutet ben/stukning, öppen sårskada med kraftig blödning
som kan inträffa vid träning, jakt eller annat tillfälle där omedelbar tillgång till veterinär inte finns.
A & B-prov retriever
Vi hoppas nu att kunna erbjuda en föreläsning av en behörig A/B provs domare som kan berätta lite
om A och B retrieverjaktprov och hur vi som hundförare kan förbereda oss på bästa sätt.
”Hunden som räddar liv”
Vi gör ett nytt försök att bjuda in Ann-Charlotte Bengtsson som berättar om retrievern som
räddningshund.

Kurs
Certifierings kurs för provledare
Vi kommer som under 2016 att bjuda in till en certifieringskurs för provledare B-prov. Diskussion pågår
att finna kunnig handledare.
Utbildning SSRK Prov
För att lättare kunna hantera administrationen omkring anmälan till prov/tävling har vi för avsikt att
anordna en utbildning. Diskussion pågår med en erfaren handledare för att finna lämpligt datum och
plats.
Viltspår
I syfte att möta behovet av viltspårsdomare, avser vi att undersöka möjligheten att genomföra en
viltspårsdomarutbildning.
Mocktrial
Om vi kan finna intresserad och lämplig handledning så kommer ett försök att göras att bjuda in till en
dag där vi under lugna träningsförhållanden går igenom en Mocktrial.
Mats Lindmark
Utbildningsansvarig
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UTSTÄLLNING
Målsättningen är att genomföra den stora vårutställningen samt att under året bygga upp en
fungerande arbetsgrupp kring vår utställningsgren.
Vidare är ambitionen att hitta på övriga aktiviteter runt detta ämne. Det kan t.ex. vara kurser i
handling, trimning mm. Vi ska även titta på möjligheten att få in föreläsningar om bedömning
och annat som rör utställningsverksamheten.
50-års JUBILEUM FÖR SSRK ÖSTRA
Vi planerar att ha en aktivitetsdag den 31 Juli tillsammans med alla våra medlemmar.
Arbetsgrupp för detta är tänkt att tillsättas direkt efter genomfört årsmöte.

BUDGET
Budget
för 2015
Provverksamheten
Utställningar
Retrieverprov
Retrieverprov A
Retrieverprov B
Unghundsderby 2016
Viltspår
Spanielprov
Övriga intäkter/utbildning
Medlemsavgifter
Netto provverksamheten

Kostnader
Utbildning
Styrelse + årsmöte
Plusgirokostnader
Kostnad Fullmäktige o Funktionär
Ny hemsida
Jubileumskostnader
Admin. kostnader
Summa kostnader
BUDGETERAD VINST
* Flyttad till admin. kostnader

10 000
-3 000

Resultat
2015
8 003
-10 039

BUDGET
för 2016
5 000

4 000
-5 000
0
80 000

9 281
-2 324
600
85 280

-5 000
0
0
1 000
-6 000
0
85 000

86 000

90 801

80 000

9 000
25 000
2 000
30 000

13 489
17 443
1 024
23 455

20 000

32 733

15 000
20 000
0 *
25 000
15 000
15 000
8 000

86 000

88 144

98 000

0

2 657

-18 000

