Sid. 1
Protokoll fört vid SSRK/Östra konferensstyrelsemöte
den 14 januari 2017 på Häringe Slott

Närvarande:
Roger Westerman
Ewa Odenmark
Jenny Långström

Gabrielle Ljungberg
Pehr Söderman
Christina Eriksson

Catharina Lundberg
Mats Lindmark
Geir-Ove Andersen

Frånvarande:

§83 – Mötets öppnande
Ordförande Roger Westerman hälsar alla välkomna och förklarar styrelsens möte öppnat.
§84 – Övriga frågor och godkännande av dagordning
Styrelsen beslutar att fastställa dagordningen efter tillägg om tre övriga frågor enligt nedan:
 Statuter Årets Spaniel respektive Retriever
 Praktiska jaktprov för championat - Retriever
 Anmälningsavgifter 2017 för Working Test och Mock Trial
§85 – Val av justerare
Styrelsen beslutar att utse Jenny Långström att jämte ordförande justera protokollet.
§86 – Genomgång av föregående protokoll
Inga justeringar. Inget att tillägga.
§87 – Verksamhetsberättelser & årsredovisning för 2016
Styrelsen har gemensamt gått igenom utkastet till verksamhetsberättelse och gjort justeringar.
VB 2016 kommer att redovisas på hemsidan tillsammans med den ekonomiska årsredovisningen så
snart allt är klart. Kassör Gabrielle Ljungberg inväntar fortfarande några siffror från Hs för att kunna
slutföra. Allt ska även godkännas av våra revisorer som ska ha alla underlag tillhanda senast 22
januari 2017.
§88 – Verksamhetsplaner, provprogram och budget 2017
Styrelsen har under dagen lagt ner mycket tid och arbete på att utforma en bra och genomtänkt
verksamhetsplan inom alla områden för vår verksamhet. Den kommer att presenteras för våra
medlemmar i sin helhet på vårt kommande årsmöte den 5 mars.
 Utställning
 Viltspår
 Spaniel
 Retriever
 Utbildning
§89 – Planering av SSRK Östras års/sektionsmöte 2017-03-05
Sekreterare Ewa Odenmark meddelade att allt är under kontroll. Mötesplats, mötesordförande och
mötessekreterare är till tillfrågade och har svarat ja. Dagordning för mötet ska färdigställas efter
dagens möte och skickas sedan ut på remiss till styrelsen innan publicering på SSRK Östras hemsida.
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§90 – Motioner och övriga förberedelser inför Fullmäktigemötet 20 - 21 maj 2017
Styrelsen har vid dagens möte gått igenom Fullmäktige motionerna som finns redovisade i SSRK’s Hs
protokoll med sammanträdesdatum 2016-11-26 till 27. § 378 med start på sidan 7/30.
 GRK motion 1
Styrelsen behöver mer info för att kunna yttra sig.
 LRK motion 2
Styrelsen avslår motionen, då vi inte anser att kraven för championat ska sänkas mer.
 LRK motion 3
Styrelsen avslår motionen! Detta är en mycket viktig fråga för oss i Östra och kommer att gås
igenom vid ett separat möte med SSRK Östra delegaterna till fullmäktige.
 ESS motion 4
Styrelsen tillstyrker
 SSRK Södra motion 5
Styrelsen avslår motionen. Kan bli förödande ekonomiskt för B-proven.
 SSRK Södra motion 6
SKK kan ha synpunkter på detta, Inte säkert att SSRK har mandat att ändra detta. Måste
kontrolleras innan beslut tas. Styrelsen avslår motionen tills vidare.
 SSRK Södra motion 7
Styrelsen avslår motionen då den måste utredas mer innan beslut kan tas i frågan.
 SSRK Södra motion 8
Styrelsen avslår motionen.
 SSRK Södra motion 9
Styrelsen tillstyrker motionen, med reservation från 2 personer.
 SSRK Södra motion 10
Styrelsen avslår motionen.
Styrelsen föreslår följande personer som delegater till Fullmäktige mötet den 20-21 Maj 2017.
SSRK Östra har rätt att representeras av 6 personer från avdelningen.
Roger Westerman
har svarat JA
Catharina Lundberg
har svarat JA
Christina Eriksson
har svarat JA
Jenny Långström
har svarat JA
Tommy Borg
ska tillfrågas
VAKANT
”spaniel ska tillfrågas”
Margareta Hägglund – reserv
Ewa Odenmark – reserv

har svarat JA
har svarat JA

Gruppen kommer att ha ett separat möte inför fullmäktige för att diskutera ihop sig om frågorna på
den kommande dagordningen.
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§91 – Övriga frågor
 Statuter för Årets Spaniel respektive Retriever
Det har uppdagats att statuterna för poängräkningen är väldigt gammalmodiga och snedvridna.
Dessa bör ses över och snarast ändras till dagens, faktiska förhållanden.
Styrelsen beslutar att ta upp frågan på kommande årsmöte för att fråga medlemmarna om
styrelsen får mandat att se över detta och fatta beslut om ändringar.
 Praktiska jaktprov för championat – Retriever
Roger Westerman redogjorde för att det kommit förslag från Hs om att flytta ansvaret för att ge
plats åt hundar som ska genomgå det praktiska jaktprovet för championat från Hs ner till
avdelningsnivå. Detta skulle i Östras avdelning få förödande konsekvenser för annan
provverksamhet. Styrelsen avslår förslaget. Ansvaret måste tillsvidare fortfarande ligga på Hs nivå.
 Anmälningsavgifter för WT och MT 2017
Styrelsen beslutar att höja startavgifterna på Working Test, anordnade av Östra avdelningen, till
300 SEK och att sätta startavgiften på Mock Trial till 450 SEK. Detta för att inte proven ska gå med
minusresultat.

§81 – Nästa möte
Söndagen den 5 mars, klockan 13:00 på Hågelby Gård – Tumba.
Styrelsen samlas 1 timme innan ordinarie tid för årsmötet.
Årsmötet startar klockan 14:00 på samma plats.

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

Vid protokollet

Ordförande

Justerare

____________________
Ewa Odenmark

_____________________
Roger Westerman

________________________
Jenny Långström

