Sid. 1
Protokoll fört vid SSRK/Östra ordinarie styrelsemöte
den 18 augusti 2016 hemma hos viltspårssekreterare Christina Eriksson.

Närvarande:
Roger Westerman
Ewa Odenmark
Christina Eriksson

Gabrielle Ljungberg
Pehr Söderman
Mats Lindmark

Geir-Ove Andersen
Catharina Lundberg**
(**med per telefon)

Frånvarande:
Jenny Långström

§48 – Mötets öppnande
Ordförande Roger Westerman hälsar alla välkomna och förklarar styrelsens möte öppnat.
§49 – Anmälan av övriga frågor
Inga
§50 – Godkännande av dagordning
Styrelsen beslutar att fastställa dagordningen.
§51 – Val av justerare
Styrelsen beslutar att utse Geir-Ove Andersen att jämte ordförande justera protokollet.
§52– Genomgång av föregående protokoll
Inga tillägg eller ändringar.
§53– Rapport från Ordförande
Ordförande redogjorde Royal Canins sponsorkontrakt med SSRKs huvudstyrelse och klargjorde att vi
som avdelning har fritt att beslut om annan huvudsponsor för Östra.
Efter redogörelsen beslutade styrelsen att EJ engagera Royal Canin i fortsättningen vid några av våra
arrangemang. Beslutet gäller från och med 2016-08-19 och tillsvidare. Två ordinarie
styrelseledamöter reserverade sig mot beslutet. Beslutet direktjusterades på mötet.
Publicering av beslutet ska ske snarast på SSRK Östras hemsida och med en länk till vår Facebook
sida.
Ny sponsor till alla varmviltsprov, både för spaniel och retriever, är i slutfasen för ett nytt avtal.
Roger Westerman arbetar vidare med det.
Ordförande tog upp frågan om behov av ett extra styrelsemöte för planering av kommande
verksamhetsbehov. Beslutades att Gabrielle Ljungberg bokar konferensrum för styrelsen på Hågelby
Gård i Tumba lördagen den 14 januari 2017 från klockan 10:00, inklusive förmiddagskaffe, lunch och
eftermiddagskaffe.
§54 – Rapport från Utställningssekreteraren
Vårens utställning blev mycket lyckad med ca 430 startande.
Planeringen för 2017 års utställning är redan i full gång och Ulriksdal Slott den 20 maj är redan bokat.
Styrelsen biföll frågan om att få inhandla 6 stycken ”beachflaggor” med SSRK Östra logo samt
nummer 1 – 6, för att tydligare visa plats för de olika utställningsringarna.
Ansökan om att få arrangera utställning 2018 är redan inskickad till berörda instanser.
Ambitionen är att SSRK Östras vårutställning ska bli Sveriges bästa om några år.
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§55 – Rapport från Kassören
 Tullgarn – SSRK HS har ersatt Östra fullt ut för utläggen vi haft i samband med arrangemanget
tidigare i våras.
 Vårens B-prov – Saknar fortfarande redovisningsunderlag för ett prov samt stambokföringsavgifterna. Därför dröjer det något till med resultatet för vårens prov.
 FB-R – 11 hundar kom till bedömning vid vårens start. Det fanns plats för 16 hundar.
Arrangemanget gick trots det med ett litet överskott.
 Unghunds Derby Virå Bruk – Det befarade minus/noll resultatet blev ett stort plusresultat.
Mycket tack vare många startande och en hel del privat- och kennel sponsring.
 Muskö Östras 50-års Jubileum – Var budgeterat att få gå med ett minusresultat men gick med
överskott sett över båda dagarna.
 Sammanfattningsvis kan sägas att ekonomin i avdelningen är god per dagens datum.
§56 – Rapport från Viltspårssekreteraren
Christina Eriksson redogjorde för viltspårs SM 2016 som arrangerades i Nävekvarn. Det blev en
mycket lyckad och uppskattad tillställning som pågick under en hel helg. 12 ekipage kom till start från
olika avdelningar. Det blev mycket jämt vid poängsammanräkningen, men där segern till slut gick till
SSRK/Östra Kalle Hildingsson med Springjoyjosh, ESS, 2:a plats SSRK/Västra Ann-Sofie Strindberg med
Next Nickel Back Royal Print, ESS, 3:e plats Elin Olausson med Windcraft Fifteen Minutes Of Fame,
ESS. Tre springerspaniels i topp!
SSRK Östra är i och med detta värd för Viltspårs SM även 2017.
Det har inkommit en ansökan till avdelningen från Tomas Westman om att få bli viltspårsdomare.
Christina redogjorde den formella ansökan inklusive meritförteckning och övriga förtjänster hos den
sökande. Styrelsen beslutade att bifalla ansökan med omedelbar justering i protokollet. Christina
ombesörjer att ansökan snarast kommer HS tillhanda för slutligt godkännande.
§57 – Rapport från Jaktprovssekreterare – spaniel
Catharina redogjorde via telefon att två funktionäsmöten har hållits och att man diskuterat mycket
kring roller och ansvarsområden i samband med spanielprov.
En första funktionärsutbildning har hållits den 18/8, vilken var mycket uppskattad. Även ett
träningsjaktprov för funktionärer i samarbete med JIS har utförts.
En privatperson har sponsrat varselvästar till funktionärerna för att bäras på prov för ökad säkerhet
och synlighet.
4 stycken fältprov är inbokade nu under hösten.
En grovplanering av verksamheten för 2017 är gjord.
Stor vikt kommer att läggas på att anordna Nybörjarprov B och A under februari – april. Detta för att
möta den ökade efterfrågan. Vidare är fyra fältprov och två vattenprov inplanerade. En ”All Spaniel
Day” med WT, utställning mm är något man också vill hinna genomföra under året. Gärna i samband
med Muskö Festivalen i juli.
§58 – Rapport från Jaktprovssekreterare – retriever
Som tidigare nämnts saknas fortfarande redovisning för ett B-prov för att göra vårens prov komplett.
Alla höstens B-prov är under kontroll om inget oförutsett inträffar.
Pehr ser ett stort behov i att rekrytera och utbilda nya provledare och kommissarier till nästa säsong
2017, då han fått indikationer på att några vill avsluta sina uppdrag. För 2018 ser prognosen tyvärr
ännu dystrare ut. Därför måste vi börja arbeta med detta redan nu.
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§59 – Rapport från A-provs kommitté
Årets A-provs säsong ser riktigt bra ut. 17 A-prov totalt för hela Sverige finns tillgängliga idag,
varav 10 stycken i Östras avdelning.
Roger Westerman redogjorde för ett förslag om att inrätta ett pris till minne av Lasse B. på Sundsta.
Detta skulle innebära att vi alltid kommer ha tillgång till dessa marker, utan kostnad, för att arrangera
A-prov. Apportörerna på godset har redan beslutat att lägga en peng motsvarande ca 1 000 SEK.
Styrelsen beslutade att lägga 2 000 SEK, som en engångs summa, för att vi ska kunna instifta priset.
Vi behöver få igång en A-provs kommitté som även innefattar anordnande av Mocktrial.
Våra medlemmar vill ha fler sådana och ambitionen bör vara att hålla 4 stycken Mocktrial under
försäsongen april – augusti (innan jaktsäsongs start).
Roger Westerman bildar grupp tillsammans med Ewa Odenmark och försöker hitta ytterligare
personer som vill ingå i den kommittén.
§60 - Rapport från Utbildningssekreteraren
Mats Lindmark sammanställer utbildningsplan tillsammans med Pehr Söderman för att möta upp
behovet av utbildning för nya provledare för B-prov för kommande år. Även en egen A-provs-ledarutbildning behöver genomföras.
Mats ansvarar för SSRK monter vid Stora Stockholm på Älvsjö mässan i början av december 2016,
med reservation att vi måste få ha hundar i montern. Annars har vi inget där att göra. Detta är ett HS
arrangemang men Östras avdelning ska hjälpa till med bemanningen under de två dagarna
evenemanget är.
§61 – Rapport från Sekreteraren
50-års jubileum Muskö – Det blev ett mycket lyckat och uppskattat evenemang. Mocktrial EKL med
19 startande på lördagen och ett WT för NKL och ÖKL hundar på söndagen med drygt 50 hundar till
start. Många avstod start då det var närmare 30 grader varmt (sommarens varmaste helg).
Ewa Odenmark klargjorde, att om vi ska fortsätta samarbetet med Muskö Festivalen under
kommande år, så behövs en arbetsgrupp som bor där eller i närheten som tar över planeringen och
ansvaret.
Vi har fått mycket bra kontakt med viltvårds- och jaktansvarig på Muskö och har muntligen fått ok att
nyttja markerna för prov även vid andra tidpunkter. Ewa ordnar ett möte under hösten för att
diskutera vidare i frågan.
§62 – Övriga frågor
Inga
§63 – Nästa möte
Nästa ordinarie styrelsemöte kommer att hållas onsdagen den 9/11, klockan 19:00 hemma hos
Christina Eriksson i Huddinge, som tidigare möten.
§64 – Mötets avslutande
Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet

Ordförande

Justerare

____________________
Ewa Odenmark

_____________________
Roger Westerman

________________________
Geir-Ove Andersen

