Sid. 1
Protokoll fört vid SSRK/Östra ordinarie styrelsemöte
den 31 mars 2016 hemma hos Christina Eriksson.

Närvarande:
Roger Westerman
Ewa Odenmark
Christina Eriksson

Gabrielle Ljungberg
Pehr Söderman
Mats Lindmark

Jenny Långström
Catharina Lundberg
Geir-Ove Andersen

Frånvarande:

§16 – Mötets öppnande
Ordförande Roger Westerman hälsar alla välkomna och förklarar styrelsens möte öppnat.
§17 – Anmälan av övriga frågor
 Tullgarn
 Diplomförslag
 50-års firande
§18 – Godkännande av dagordning
Styrelsen beslutar att fastställa dagordningen efter ovan tillagda övriga frågor.
§19 – Val av justerare
Styrelsen beslutar att utse Christina Eriksson att jämte ordförande justera protokollet.
§20 – Rapport från Ordförande
Roger Westerman kommer att ta med sig frågan om en ev. delning spaniel/retriever klubb till
kommande representationsmöte den 14-15 maj. Östras styrelse har ingen åsikt i frågan i dagsläget
utan föreslår att en omröstning görs bland spanielägare, för/emot delning. Först därefter kan östra
arbeta fram förslag.
§21 – Rapport från Vice Ordförande
Inget
§22 – Rapport från Utställningsansvarig
Allt löper på som det ska inför vårutställningen.
Det kommer att behöva inhandlas 6 stycken tält för framtida utställningar, vilket beviljades av
styrelsen. Allt utställningsmaterial kommer att lagerhållas hemma hos Geir-Ove Andersen.
Planeringen av utställningen 2017 är i full gång. Datumet är satt till den 20 maj och ansökan om plats
är redan inskickad. Även domare har börjat tillfrågas.
§23 – Rapport från Kassören
En lugn period då provverksamheten inte riktigt kommit i gång ännu.
Gabrielle kommer att vara med på provledarträffen den 3 april och ha genomgång av den
ekonomiska redovisningen för alla provledare.
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§24 – Rapport från Viltspårssekreteraren
Christina framförde önskemål att kontakta Hs för att få höja startavgifterna på viltspår till 350 sek.
Detta då dagens nivå på 300 sek knappt täcker kostnaderna. Styrelsen biföll önskemålet och Christina
kontaktar ansvarig i Hs och ber de ta upp frågan för prövning.
SM i Viltspår genomförs den 6-7 augusti och planeringen är i full gång. Annons kommer att läggas ut
på hemsidan och i Apportören.
Östra måste snarast få igång utbildning av nya domare. Tyvärr är det en långsam process som kan ta
upp till över ett år att genomföra för varje person då det är en form av lärlingssystem som vi inte kan
påverka. Efterlysning av intresserade kommer att göras via vår hemsida och FB.
§25 – Rapport från Jaktprovssekreterare - spaniel
Ett första funktionärsmöte för spaniel kommer att hållas den 3 april.
§26 – Rapport från Jaktprovssekreterare - retriever
Pehr kommer att visa och delvis utbilda provledarna i det nya dataprogrammet som tagits fram för
att underlätta administrationen vid A, B och C prov under funktionärsträffen den 3 april.
Planeringen med B-proven för 2017 är också i full gång. Några prov kommer att försvinna men
förhoppningsvis kommer det att tillkomma lika många nya.
I dagsläget är 2 stycken A-prov helt klara och ytterligare 3 stycken är i stort sett säkrade. Om allt går
som planerat kommer Östra kunna erbjuda 8-10 A-prov denna säsong. Arbetet med att få till detta
fortlöper enligt plan.
§27 – Rapport från Sekreteraren
Nästa press stopp för Apportören är den 15 april. Materiel skickas till Ewa som ser till att det kommer
Apportören tillhanda i rätt tid.
Hemsidan är nu färdig och vi har åter kontrollen över den. Styrdokument är upprättade och tills
vidare kommer Bengt Odenmark att vara informationsansvarig. Material för publicering skickas till
webmaster@ssrkostra.se.
Ewa redogjorde för mötet och möjligheterna på Muskö med nya marker, och ett förhoppningsvis,
nytt samarbete med Muskö Festivalen som går av stapeln för första gången i år den 22-24 Juli.
Beslutades att Ewa Odenmark och Jenny Långström försöker få ihop en arbetsgrupp för att
genomföra vårt 50-års firande i samband med detta evenemang.
En representant från Maxipet har hört av sig med en intresseförfrågan om samarbete med oss i SSRK
Östra. Ewa presenterade några av deras produkter på styrelsemötet och fortsätter samtalen med
dem och ser hur vi kan få sponsring till olika evenemang.
§28 – Rapport från Utbildningssekreteraren
Östra kommer att behöva genomför minst en provledarutbildning till i vår. Förslag på datum för teori
är 14-15 maj samt 20-21 augusti för den praktiska genomgången. Som tidigare nämnts under §24 så
måste vi revidera planeringen för viltspårsdomarutbildningarna i Östras regi.
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§29 – Övriga frågor
 Tullgarn – Pehr Söderman, Christina Eriksson och Catharina Lundberg hjälps åt med att hitta
personer som kan bemanna SSRK Östra monter på Tullgarn under Swedish Game Fair den 27-29
maj.
 Diplom – Det har inkommit önskemål från medlemmarna om att få någon form av diplom i
samband med pris vid A-prov för både spaniel och retriever. Ett utformat förslag presenterades
på styrelsemötet. Frågan om utseende och när det ska delas ut tas upp vid kommande
provledarträff den 3 april för att alla ska få tycka till innan beslut tas.
 50-års firande – Ewa Odenmark och Jenny Långström bildar arbetsgrupp. Se även §27.
§30 – Nästa möte
Nästa ordinarie styrelsemöte kommer att hållas onsdagen den 11/5, klockan 19:00 hemma hos
Christina Eriksson, viltspårsansvarig.
§31 – Mötets avslutande
Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet

Ordförande

Justerare

____________________
Ewa Odenmark

_____________________
Roger Westerman

________________________
Christina Eriksson

