Sid. 1
Protokoll fört vid SSRK/Östra ordinarie styrelsemöte
den 15 november 2016 hemma hos kassör Gabrielle Ljungberg

Närvarande:
Roger Westerman
Ewa Odenmark
Jenny Långström

Gabrielle Ljungberg
Pehr Söderman

Catharina Lundberg
Mats Lindmark

Frånvarande:
Christina Eriksson
Geir-Ove Andersen

§65 – Mötets öppnande
Ordförande Roger Westerman hälsar alla välkomna och förklarar styrelsens möte öppnat.
§66 – Anmälan av övriga frågor
Catharina anmäler en övrig fråga.
§67 – Godkännande av dagordning
Styrelsen beslutar att fastställa dagordningen efter tillägget med övrig fråga.
§68 – Val av justerare
Styrelsen beslutar att utse Catharina Lundberg att jämte ordförande justera protokollet.
§69 – Valberedningen informerar sig
Noomi Liljefors förhörde sig om styrelsens arbete och berättade om valberedningens arbete
inför kommande årsmöte.
§70 – Genomgång av föregående protokoll
(§59) Styrelsens beslut att bekosta en vandringspokal vid A-prov på Sundsta är inte längre aktuellt
då gården själv beslutat att bekosta denna. Däremot kommer SSRK Östra istället bekosta en
pärm med plastfickor där bild och text på vinnande ekipage ska samlas.
(§63) Noteras ska att detta styrelsemöte flyttats fram från den 9 november till 15 november.
Detta på grund av snökaoset som drabbade Stockholm på det tidigare utsatta datumet.
§71 – Rapport från Ordförande
Ordförande redogör för remisserna om en framtida retrieverklubb, diarienr: UT 010-142
och spanielklubb, diarienr: UT010-149, enligt utskick från Hs och kansliet.
Styrelsen har en och djup ingående diskussion och kommer fram till ett svar som hela styrelsen
står bakom. Remissvaret redovisas i en egen bilaga.
§72 – Rapport från Utställningssekreteraren
Ej närvarande – inget att rapportera.
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§73 – Rapport från Kassören
Det saknas fortfarande redovisning för ett par B-prov varför inget färdigt resultat kan redovisas ännu.
Utställning ser i dagsläget ut att gå med plusresultat, likaså viltspår. Utbildning uppvisar också ett
plus mot budget men detta beror mest på att det varit lite aktivitet under året.
A-proven för retriever är just avslutade och den ekonomiska sammanställningen är inte klar, varför
det är för tidigt att uttala sig om ett resultat. Spaniel proven uppvisar ett kraftigt minusresultat så här
långt.
Kassören efterlyser en inventarieförteckning av våra viltfrysar och dess innehåll.
Det beslutades på mötet att Mats Lindmark är behjälplig med detta och gör en sammanställning.
Presentförslaget till årets provledningar godkänns av styrelsen och det beslutades att Ewa Odenmark
gör en beställning. Beräknat antal 120 stycken. Detta innefattar provledningar för alla våra
verksamhetsgrenar inom Östra.
§74 – Rapport från Viltspårssekreteraren
Ej närvarande – inget att rapportera.
Noteras ska dock att Östra avdelningen tackat nej till att arrangera Viltspårs SM 2017.
§75 – Rapport från Jaktprovssekreterare – spaniel
Det behöver köpas in nya prisrosetter, championatsrosetter och ”gamebags” till nästa säsong,
vilket godkänns av styrelsen.
Catharina berättar att det införts tydliga funktionärsroller vid spanieljaktprov, som publikvärd och
dog steward. Detta för att öka säkerheten vid proven samt få bättre ”flyt” så väntetider undviks.
Jenny tipsar om att det finns ett dokument riktat till deltagare vid retriever A-prov, som behandlar
säkerhetsfrågor vid prov. Catharina ska läsa dokumentet för att se om det går att skapa ett liknande
dokument för spaniels. Catharina planerar att anordna ett funktionärsmöte som tack till alla
funktionärer för deras insats under året.
Spaniel, med Annika Lingander i spetsen, är mer än gärna med vid Arbottna och Muskö-festivalen
kommande sommar. Annika m.fl. har varit ute och tittat på markerna vid ett par tillfällen och ser
mycket fram emot att anordna något där.
Catharina önskar ett extra fältprov för spaniel den här säsongen då intresset är väldigt stort.
Detta godkändes av styrelsen.
Hittills under året har tre vattenprov genomförts, två öppenklassprov samt tre segrarklassprov (då
även inräknat provet i januari) inom SSRK Östra.
§76 – Rapport från Jaktprovssekreterare – retriever
Alla höstens B-prov är nu genomförda.
Tollarnas redovisningar saknas helt men Pehr lovade att ta tag i det omgående.
Tyvärr är redovisningsunderlagen för vissa prov fortfarande undermåliga och tar stor i anspråk för
Pehr att reda ut. En ordentlig genomgång/utbildning kommer att genomföras vid nästa
funktionärsträff i vår. Budgetblanketten ska förenklas och andra förbättringar i ”Knack” kommer
att göras under vintern.
Pehr försöker få ihop en B-provs kommitté för att underlätta allt arbete med proven som nu är allt
för tungt att sköta själv.
Preliminärt B-provs program för 2017 är satt. Konstateras att det är en bra balans över klasserna.
Det skulle dock vara önskvärt med ett par till EKL-starter under våren.
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§77 – Rapport från A-provs kommitté
En A-provs kommitté har bildats och tanken är att den ska arbeta med frågor och aktiviteter gällande
Mocktrial (MT), KKL och A-prov. Till att börja med består den av:
Roger Westerman - sammankallande, Jenny Långström, Peter Raneryd, Ewa Odenmark, Tommy Borg
och Maria Söder.
Ett första möte har hållits där det fastställdes fyra datum för Mocktrial våren/sommaren 2017.
Dessa är 22/4, 27/5, 17/6 och 29/7. Roger Westerman blir ansvarig för tillsättning av domare till alla
MT. Fyra arbetsgrupper, en för varje MT ska tillsättas.
Varje MT ska bereda plats för 18-24 startande. Det ska vara 4 domare, 1-2 stewards och 1 jaktledare.
Målsättningen är att efterlikna A-proven så långt det är möjligt.
Första året ska vikt läggas vid genomförande och att kvalitet säkra tävlingarna med dokumentation,
checklista och kompetensöverföring. Även viss utbildning kan komma att genomföras vid
tävlingstillfällena. Då framför allt för domaraspiranter och stewards.
Ambitionen är att tillhandahålla minst fyra MT varje år utanför jaktsäsong och i en förlängning kan
dessa MT även bilda deltävlingar i en Cup för våra medlemmar.
Det behövs en egen arbetsgrupp på 2-4 personer för KKL-frågorna och administrationen kring
proven. Det måste till ett helt nytt arbetssätt och att proven ska läggas upp i SSRK Prov så man kan
anmäla sig till ett specifikt prov, och för att lottningen ska bli korrekt.
Östra står som arrangör för Retrievermästerskapet (RM) 2018 och datum har redan fastställts till
20-21 oktober med reservdatum 27-28/10. Peter Raneryd börjar redan nu höra sig för med olika
gårdar/markägare om plats att vara på. Frågan om organisation och domare för RM tas upp på nästa
möte.
För att få bättre kontroll över kostnader och intäkter för A-proven har vi bett kassör Gabrielle
Ljungberg att ta fram underlag så vi kan ta ställning till hur ska arbeta vidare med dem på bästa sätt.
Nästa möte för A-provs kommittén är satt till den 10/12.

§78 - Rapport från Utbildningssekreteraren
Mats redogjorde för den officiella WT-domarutbildningen för retriever med diplomering som Hs
arrangerar. 20 deltagare har blivit antagna, varav 10 stycken kommer från Östra. Utbildningen
kommer att hållas på Herrfallet under två dagar. Instruktörer är Ingela Funck och Mats Närling.
Beräknad kostnad per deltagare är ca 1800 sek samt resekostnad. Varje avdelning bekostar
sina egna deltagare enligt beslut från Hs.
Mats och Pehr lägger upp en plan för nya provledarutbildningar under kommande vår.
Både för A-prov och B-prov där även den ekonomiska redovisningen till vår kassör ska ingå.
Vår monter vid Hundmässan på Älvsjö i december är i stort sett bemannad. Det saknas ett par
personer på ett pass på lördagen. Montern kommer att bemannas med representanter både för
retriever och spaniel, vilken känns extra trevligt.
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§79 – Rapport från Sekreteraren
Pokal/statyett för ”Årets retriever” istället för ny tavla kommer att bli lika för spaniel.
Styrelsen beslutar att pokalen/statyetten får kosta max 750 sek inkl. inskription per styck.
Jenny Långström tar på sig att få fram dessa.
Alla underlag för verksamhetsberättelsen måste vara sekreteraren tillhanda senast den 20/12
för att hinna sammanställas till styrelsemötet den 14/1 2017. Alla årsmöteshandlingar måste vara
revisorerna tillhanda senast 6 veckor innan årsmötet, dvs senast den 22/1. Årsmötet hålls den 5/ 3
2017 på Hågelby Gård, Tumba.
Webmaster har skickat en redogörelse för trafiken på vår nya hemsida och Facebook sida som alla i
styrelsen tagit del av. Styrelsen konstaterar att investeringen i ny och modern hemsida var väl
investerade pengar då vi fått en stor tillströmning av besökare på sidorna och fler betalande
medlemmar. Webmaster efterlyser dock mer bilder, text och resultat från viltspår, utställning och
spanielprov för att få mer balans i utbudet.
§80 – Övriga frågor
Catharina lägger fram ett förslag till styrelsen att anordna en helt ny typ av working test (inofficiell
tävling), där ett team bestående av ett spanielekipage och ett retrieverekipage tävlar tillsammans.
Styrelsen ger Catharina i uppdrag att arbeta fram ett förslag till tävlingsregler och
bedömningsgrunder, att diskutera vid nästa möte.

§81 – Nästa möte
Nästa ordinarie styrelsemöte genomförs som en heldagskonferens och är satt till den 14 januari
2017, klockan 10:00 på Häringe Slott.
Dagen ska ägnas åt förberedande av årsmötet 2017 och genomgång av verksamhetsberättelser
samt budget och verksamhetsplan för 2017.
Det är en förändring från föregående protokoll där Hågelby Gård stod angivet och är en
förändring på grund av platsbrist aktuellt datum på först föreslagen plats.
§82 – Mötets avslutande
Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet

Ordförande

Justerare

____________________
Ewa Odenmark

_____________________
Roger Westerman

________________________
Catharina Lundberg

