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Protokoll fört vid SSRK/Östra ordinarie styrelsemöte
den 11 maj 2016 hemma hos viltspårssekreterare Christina Eriksson.

Närvarande:
Roger Westerman
Ewa Odenmark
Christina Eriksson

Gabrielle Ljungberg
Pehr Söderman
Mats Lindmark

Geir-Ove Andersen
Catharina Lundberg

Frånvarande:
Jenny Långström

§32 – Mötets öppnande
Ordförande Roger Westerman hälsar alla välkomna och förklarar styrelsens möte öppnat.
§33 – Anmälan av övriga frågor
Catharina Lundberg vill diskutera utbildning för spaniel instruktörer i SSRK’s regi.
§34 – Godkännande av dagordning
Styrelsen beslutar att fastställa dagordningen efter ovan tillagda övriga frågor.
§35 – Val av justerare
Styrelsen beslutar att utse Gabrielle Ljungberg att jämte ordförande justera protokollet.
§36– Rapport från Ordförande
Roger Westerman redogjorde vad som kommit fram på Funktionärsträffen angående
Retrievermästerskapet. RM 2016 flyttas från Östra till Östergötland. Alla avdelningar kommer att
stötta ekonomiskt för att få det att gå ihop. Preliminär siffra är 2 000 SEK per avdelning.
RM kommer sedan att rulla mellan Skåne 2017, Östra 2018, Östergötland 2019 och sedan börjar det
om. Detta för att avdelningarna ska kunna planera med lång framförhållning.
Roger meddelade att han endast kommer att närvara på söndagen den 15/5 på
Representantskapsmötet, då han håller utbildning för blivande provledare på lördagen.
§37 – Rapport från Utställningssekreteraren
Antalet anmälningar till årets vårutställning har slagit rekord. 437 hundar är anmälda och det är drygt
100 fler än förra året. Geir-Ove arbetar redan på utställningen för 2017.
Nu krävs att man är certifierad utställningsansvarig. Geir-Ove anmäler sig själv och eventuellt någon
mer till lämplig utbildning när det passar i tid, vilket godkändes av en enig styrelse.
§38 – Rapport från Kassören
 Unghundsderby 2016
Gabrielle redogjorde för budget och de större kostnadsposterna som är mat och boende för
provledning och domare. Då det blev sent beslutat att Östra ska stå som arrangör för årets derby,
tog man beslutet att köpa mat och boende av Virå bruk. Förhoppningen är att det minst ska bli ett
noll resultat men självklart är ett plusresultat det bästa. Budgeten utgår från 140 anmälda hundar.
Fram till dags dato är det redan 215 anmälda, vilket är mer än bra.
Styrelsen beslutade att ett Unghundsderby i Östras regi inte får gå med minus i framtiden.
 WT Lidingö
Preliminära siffror visar ett plusresultat på ca 9 000 sek för årets WT.
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§39 – Rapport från Viltspårssekreteraren
Årets uttagning för Östraekipage till Viltspårs SM går i Nävekvarn nu den 14-15/5.
Antalet anmälda hundar är 42 stycken.
Övriga förberedelser för SM löper på som de ska.
Christina ställde frågan till styrelsen om Östra kan betala ersättning för utlägg till kommissarien vid
kommande SM, då han kommer att inhysa domare hemma hos sig. Styrelsen godkände detta mot
uppvisande av kvitto för utlägg.
Christina kommer att till HS lägga in om förslag att höja startavgiften till viltspårprov till 350 sek med
start från nästa säsong.
§40 – Rapport från Jaktprovssekreterare - spaniel
Spanielsektionen har haft sitt första funktionärsmöte och där fördelades bl.a. proven ut på
funktionärerna. 4 prov finns inplanerade samt 1 WT.
Proven har alltid väldigt mycket överanmälningar. Viljan är stor att försöka få till fler prov för spaniel
men den stora flaskhalsen är ekonomin. Fler nybörjarprov ska försöka anordnas då de ger en
förstärkning till kassan, vilket på sikt förhoppningsvis ska ge ytterligare fler prov.
Efter sommaren kontrollerar vi hur det ser ut ekonomiskt för att eventuellt kunna erbjuda ytterligare
ett spanielprov i höst.
Planeringen för 2017 är redan i full gång och eventuellt tillkommer det nya roliga marker då.
§41 – Rapport från Jaktprovssekreterare - retriever
Provledarträffen är genomförd och ca 20 personer var närvarande. Den hölls i år på Hågelby Gård.
Det var mycket uppskattat av deltagarna och Östra kommer därför att förlägga även nästa års möte
där om inget oförutsett inträffar.
Pehr Söderman håller redan på med planeringen av 2017 års B-prov och flaggade för att det tyvärr
ser det lite dystert ut. Som det verkar nu så kommer några prov att utgå. Pehr arbetar med att
försöka hitta ersättare och nya provmarker.
Då många frågar om återbetalning av provavgift kommer Pehr att skriva ihop ett policy dokument för
Östra. Alla avdelningar får hantera frågan som det passar dem, ingen klar linje finns från HS.
§42 – Rapport från A-provs kommitté
Roger Westerman tar med sig frågan om vem som ansvarar för praktiskt prov för Championat till HS.
I dagsläget verkar det inte finnas någon samordnare.
Ytterligare ett A-prov är klart – Fogdö, Strängnäs den 26/10.
Prognosen att hålla 8-10 A-prov i Östras region står fast.
Östra kommer att dela ut speciella rosetter på A-prov vid championat.
Diplom är frivilligt för provledarna på respektive prov att dela ut.
Godkända KKL-ekipage kommer att få diplom.
§43 - Rapport från Utbildningssekreteraren
En ny utbildning för att certifiera provledare hålls den 14/5 på Lilla Träskaten. 7 personer är anmälda
och Roger Westerman är den som håller utbildningen.
Mats Lindmark informerade om att kriterierna för att bli diplomerad respektive certifierad SSRK
Instruktör kommer att stramas upp.
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§44 – Rapport från Sekreteraren
50-årsfirandet i samband med Muskö Festivalen den 22-24/7 är under planering. Lördagen är tänkt
att innehålla spanielaktiviteter och söndagen är tänkt för retrieveraktiviteter. 4 av 5 domare är
färdiga till söndagens planerade WT. Ewa Odenmark flaggade för att hon inte kan driva detta själv
utan måste få hjälp. Vi kommer att efterlysa funktionärer på hemsidan. Där kommer det även att
läggas upp inbjudan och information om evenemanget.
Årets tavla – Retriever stannar nu hos Karin Thunander.
Styrelsen beslutade att till nästa möte ta fram förslag på nytt vandringspris.
§45 – Övriga frågor
Katharina Lundberg undrar vad det finns för möjligheter att utbilda särskilda spanielinstruktörer
inom SSRK. Det finns ett uppdämt behov att få till detta då intresset för arbetande spaniels har ökat
stort. Det beslutades att Katharina Lundberg och Mats Lindmark ser vad som kan göras och även går
till HS med frågan om det behövs.
§46 – Nästa möte
Nästa ordinarie styrelsemöte kommer att hållas torsdagen den 16/8, klockan 19:00 hemma hos
Viltspårssekreterare Christina Eriksson.

§47 – Mötets avslutande
Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet

Ordförande

Justerare

____________________
Ewa Odenmark

_____________________
Roger Westerman

________________________
Gabrielle Ljungberg

