Sid. 1
Protokoll fört vid SSRK/Östra ordinarie styrelsemöte
den 27 augusti 2015 hos Noomi Liljefors, Rönninge.

Närvarande:
Noomi Liljefors
Ewa Odenmark

Roger Westerman
Pehr Söderman

Gabrielle Ljungberg
Mats Lindmark

Anmält frånvaro:
Yvonne Schwermer-Herngren Cecilia Karlstrand
Christina Eriksson
Lars-Gunnar Lindén

§37 – Mötets öppnande
Ordförande Noomi Liljefors hälsar alla välkomna och förklarar styrelsens möte öppnat.
§38 – Anmälan av övriga frågor
§39 – Godkännande av dagordning
Styrelsen beslutar att fastställa dagordningen.
§40 – Val av justerare
Styrelsen beslutar att utse Gabrielle Ljungberg att jämte ordförande justera protokollet.
§41 – Rapport från ordförande
Ordförande har gjort en skrivelse till HS om förtjänstmedaljer för 2 Östra medlemmar. Inget svar från
HS har inkommit ännu.
Ordförande meddelar HS att Östras avdelning är villig att anordna Unghundsderby 2017.
§42 – Rapport från vice ordförande
 4-5 st. A-prov kommer att hållas i Östras region under hösten.
 Ett internationellt A-prov är godkänt och kommer att hållas någon gång under oktober månad på
Sundsta. Lasse Johnsson samt några utländska domare (ej helt klart vilka ännu) dömer det provet.
 Inget RM kommer att bli av 2015 pga. diverse omständigheter.
 Roger Westerman hör sig för om mark för att se om Östra kan hålla RM 2016 på fältfågel.
 Beslutades att Roger Westerman tillsammans med ordförande och Lasse Johnsson ska bjuda
markägare och jaktmästare i Östras region på en lunch under senvintern för att berätta om vår
verksam och få till ett ytterligare bättre samarbete.
 Till nästa säsong ska det tas fram en egen rosett för hundar som blivit A-prov champions.
§43 – Rapport från kassören
Vårens alla prov har gått med ett plus resultat. Vårens utställning gick med ca 14 000:- plus.
Beslutades att vi ska försöka ta fram en ”give-a-way” gåva med Östras logo. Får max kosta 200 sek.
Gabrielle Ljungberg och Camilla Ährlund försöker hitta något lämpligt.
§44 – Rapport från sekreteraren
Inget att rapportera
§45 – Rapport från webbmaster
Inte närvarande – inget att rapportera
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§46 – Rapport från utställningsgruppen
Inte närvarande – Inget att rapportera
Ordförande rapporterar dock att utställningen 2016 är i stora fara att inte kunna genomföras då
ingen vill ta på sig ansvaret för detta arrangemang.

§47 – Rapport från viltspårssekreteraren
Anmält frånvaro men lämnat skriftlig rapport.
Nordiskt Mästerskap i Viltspår har avgjorts i Näverkvarn.
På fredagen så samlades domarna 25 st. till middag och information om upplägget för provet samt
lade ut ett spår som skulle genomföras på lördag em.
Kl. 14 på lördagen samlades deltagarna. Först var det veterinären som skulle stoppa i hundarna
från Norge och Finland var sin tablett och signera deras pass för att dom skulle få återvända hem
på söndagen. Därefter fick lagen information om spårupplägget och sedan bar det av ut i markerna
för det första spåret, detta spår var ett officiellt spår men också ett inofficiellt spår som ingick i
Mästerskapet.
Kl. 18 var det middag i Nävekvarn för både domare och deltagare totalt tror jag vi var drygt 60
personer. Det serverades grillat vildsvin med tillbehör. Det var mycket uppskattat av alla länderna.
Söndag, samling kl. 09.00 och då var det ett spår som skulle likna ett riktigt eftersök. Hundarna med
sina förare fick jobba hårt i värmen. Lunchen för samtliga deltagare och domare fick skjutas upp
över 1 timme. När alla var på plats så intogs lunchen, italiensk buffé och därefter var tiden inne
för att utse vilket av lagen som tagit hem titeln Nordiska Mästare Viltspår 2015.
Det gjorde Sverige!! Danmark 2, Norge 3 och Finland 4. Nästa år avgörs Mästerskapet i Finland.
Har inte hunnit göra någon ekonomisk sammanställning ännu men jag håller på med den så
jag får återkomma till det vid nästa möte.
Anders Ahlqvist är mannen som tagit alla bilderna och kommer att lägga upp dom på vår hemsida.

SSRK Östras styrelse beslöt bifalla Christina Erikssons önskemål om att få arrangera en konferens för
viltspårdomare som varit med och dömt SM, NMV och andra spår under året. Konferensen ska äga
rum under november månad 2015 ombord på färja till Åland. Syftet med konferensen är att lägga
upp spårverksamheten för 2016 och gå igenom vad som varit under 2015.
Kostnaden beräknas till 10 000-15 000 sek beroende på antalet personer.
§48 – Rapport från jaktprovssekreterare – spaniel
Anmält frånvaro men skickat skriftlig rapport.
 Ett lyckat WT för spaniel genomfördes i början av juni.
 15-16/8 hölls jaktprovsdomare konferensen för spaniels på Gesta Gård utanför Strängnäs.
 21/8 höll avd ett vattenprov i Sorunda med 11 startande hundar.
 4/9 hålls ett vattenprov i Enköping där vi hoppas på liknande antal starter.
Höstens spaniel prov börjar så smått rulla igång med vattenproven. Själva fältprovssäsongen
(spanieljaktprov) startar först efter 1 oktober då det är lovligt att fälla fasan.
Östras fältprov för spaniels är planerade först efter SM dvs i början av november.
Upplysningsvis kommer SM för cocker att hållas i Strängnäs.
Planeringen av fältproven fortskrider som de ska.
Ett av våra två Segrarklassprov kommer bli ett samarrangemang med Gävleborgs avd. då de i år stod
utan prov mark (brukar hållas på Gyllerboda).
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§49 – Rapport från jaktprovssekreterare – retriever
 Höstens alla prov rullar på bra. Hittills har alla prov visat ett plus resultat.
Norrtäljeprovet har dock tagit stor kraft och tid att ersätta. Detta är nu löst och provet genomförs
på ny mark. Till nästa säsong kommer provet även att byta namn.
 Frys är inköpt och uppställd på Bogesund med ca 180 änder i ansedda för Östras provverksamhet.
 En frys finns även uppställd hos Peter Flinck, som dock gärna ser att den flyttas till någon annan i
regionen.
 Pehr gör en inventering och förteckning över alla frysar.
 B-provs programmet för 2016 är klart. Några domar tillsättningar är det enda som i dagsläget
saknas.
 Till nästa säsong kommer även fler B-prov för elithundar att hållas på våren.
 Ett bättre administrations system för provredovisning kommer att arbetas fram av Pehr och
kassör.
 Beslutades att Östra kommer att betala tillbaka anmälningsavgift för avanmäld startande om
reserv finns att kalla in till aktuellt prov.
Idag är det alldeles för omständligt.
 Tollarproven för 2016 är i fara att inte kunna genomföras då det saknas provledare och övriga
frivilliga att hålla i dessa. Pehr har gjort ett skriftligt utskick till samtliga Tolling kennlar i Östra för
att väcka intresse, men ingen (!) har återkopplat med svar – trist!
§50 – Rapport från utbildningssekreteraren
Tyvärr har många nya hoppat av från provledarutbildningen vilket gjort att det just nu är väldigt liten
aktivitet på utbildningssidan för tillfället.
Inväntar förslag från Viltspårsansvarig när det gäller utbildning av nya domare för ändamålet.
§51 – Övriga frågor
Östras avdelning fyller 50 år 2016 och förslag har inkommit på att det ska firas med en stor fest för
alla Östras medlemmar. Gabielle Ljungberg och Noomi ser över möjligheterna hur detta kan göras
och återkommer till nästa styrelsemöte med förslag.
§52 – Nästa möte
Kommer att hållas den 5 november, klockan 19:00 hemma hos ordförande Noomi Liljefors.

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

Vid protokollet

Ordförande

Justerare

____________________
Ewa Odenmark

_____________________
Noomi Liljefors

________________________
Gabrielle Ljungberg

