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VERKSAMHETSPLAN 2017
SSRK ÖSTRA

INLEDNING
Styrelsen för SSRK Östra anser att det är av största vikt att vi kan erbjuda många starter på jaktprov
för såväl spaniel som retriever. Detta då vi är den största av avdelningarna inom SSRK. För att dessa
ska kunna genomföras måste vi kontinuerligt utbilda nya provledare. 2017 är ett år med
generationsväxling med många nya medlemmar som provledare och kommissarie.
För att kunna bedriva verksamheten med fortsatt hög kvalité och för att fortsatt behålla befintliga
medlemmar och samtidigt attrahera nya – vill styrelsen avsätta 40 000 SEK från kassan för ändamålet
för räkenskapsåret 2017. Detta i syfte att:
 Fortbilda befintliga provledare och utbilda nya för att kunna säkerställa ett högt antal provstarter
för såväl spaniel som retriever.
 Erbjuda föreläsningar, kurser och andra kompetenshöjande aktiviteter.

GEMENSAMMA AKTIVITETER SPANIEL/RETRIEVER
 Provledar/kommissarie träff, separat inbjudan kommer om detta.
 Genomföra en ”pilot-tävling” i den helt nya, inofficiella, lag-WT tävlingen med både spaniel- och
retrieverekipage. Inbjudan om deltagande kommer skickas till utvalda. Rapport om utfall ska
presenteras efter genomförandet.

RETRIEVER
 14 stycken B-prov alla klasser.
Något mindre antal B-prov än 2016, huvudsakligen då det inte finns tillräckligt med engagerade
provledare.
 Bilda en B-provs kommitté/arbetsgrupp för att underlätta och förbättra prov administrationen.
 2 st. Working Test. Lidingö, 9 april - som firar 10-års jubileum och Skokloster, 1 maj - som är nytt.
 Tillräckligt med KKL för att erbjuda alla plats. Nya bedömningsregler fr.o.m. januari 2017.
En egen arbetsgrupp (Maria Söder, VAKANT, VAKANT)
ansvarar för genomförande och lottning enligt regelverket.
 Genomföra 4 st. Mock Trial. Datum 22/4, 27/5, 17/6 och 29/7.
 7 - 10 st. A-prov.
För att höja kvalitén och att kunna komma upp i det tänkta antalet prov så har det bildats en
A-provs kommitté. Den består i dag av Roger Westerman (sammankallande), Tommy Borg, Jenny
Långström, Peter Raneryd, Maria Söder och Ewa Odenmark.
Om behov finns är det fullt möjligt att arbetsgruppen kommer att utökas eller förändras.

TOLLING
 2 tollingjaktprov – ett på våren och ett på hösten

Pehr Söderman
Jaktprovssekreterare Retriever
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SPANIEL
SSRK Östra att genomföra spanieljaktprov i ungefär samma omfattning som under föregående år.
Vad gäller Vattenprov, utgår Nybörjarprov då denna provform inte längre finns i regelverket för
spanieljaktprov.









1 st Working Test Nybörjarklass
1 st Working Test Öppenklass
1st Nybörjarprov B
1 st Nybörjarprov A
4 st Vattenprov
3-4 Fältprov Öppenklass
3 Fältprov Segrarklass
2 provledarträffar/funktionärsmöten

Catharina Lundberg
Jaktprovssekreterare Spaniel

VILTSPÅR
Under 2017 kommer SSRK Östra viltspårsektion att arrangera rörliga viltspårprov
under perioden 1 januari - 30 december. Anlag- och Öppenklass.
Två ordinarie viltspårprov kommer att arrangeras under året.
 Vårprov - Nävekvarn, Nyköping
14 maj - Öppenklass och uttag till SM 2017.
 Höstprov, Härad, Strängnäs
17 september - Öppenklass
Viltspårsektionen ser fram emot ett nytt spännande år med många deltagare.
Christina Eriksson
Viltspårsekreterare

UTSTÄLLNING
En utställning kommer att genomföras 2017 och är redan bokad till lördagen den 20 Maj
på Ulriksdals Slott. 6 domare är bokade och klara.
Ett par personer kommer även att under våren genomgå en utbildning för att bli
diplomerade/certifierade utställnings funktionärer. Ett krav från SKK för att få arrangera.
Geir-Ove Andersen
Utställningssekreterare

UTBILDNING
Det finns ett stort behov av ytterligare utbildning för provledare och kommissarier. Styrelsen vill
avsätta en större summa (se inledningen) för att kunna genomföra detta. Det kommer bli en
prioriterad uppgift för den nya personen på denna post i nästa styrelse.
Det finns också ett kvarstående behov av utbildning i hanteringen av SSRK prov. Ambitionen är att
den nye utbildningssekreteraren ska hinna med att genomföra detta innan provsäsongen kommit
igång.
Mats Lindmark
Avgående Utbildningssekreterare
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EKONOMI
Under 2017 kommer vi att se över våra PG-konton och göra en utvärdering om vi på ett bättre,
enklare och förhoppningsvis billigare sätt kan hantera våra in- och utbetalningar.

BUDGET 2017
BUDGET
för 2016

Resultat
2016

BUDGET
för 2017

-5 000

-28 600
26 400
16 200
19 500
-24 700
-45 200

-10 000
0
10 000
0
0
0

Spanielprov
Viltspår
Utställningar
Övriga intäkter/utbildning
Medlemsavgifter

-6 000
1 000
5 000
0
85 000

-16 000
800
21 400
800
87 500

-10 000
1 000
10 000
0
87 000

Netto provverksamheten

80 000

68 800

88 000

Gemensamma Kostnader
Utbildning
Styrelse + årsmöte
Plusgirokostnader
Kostnad Fullmäktige o Funktionär
Ny hemsida/Presenter provledning
Jubileumskostnader
Admin. kostnader

15 000
20 000
0
25 000
15 000
15 000
8 000

-34 500
19 100
2 700
13 500
52 200
0
5 300

40 000
20 000
5 000
25 000
30 000

Summa kostnader

98 000

92 800

128 000

-18 000

-24 000

-40 000

Provverksamheten
Retrieverprov A
Retrieverprov B
Retrieverprov C
Unghundsderby 2016
Retrieverprov övrigt
Retrieverprov

BUDGETERAD VINST

Gabrielle Ljungberg
Kassör

0
totalt:

8 000

