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protokou fört vid ssRK östras ordinarie stvrelsemöte 2017-05-08
Hemma hos kassör Gabrielle Ljungberg, Vassvägen 11 A - Bromma

Närvarande:
Roger Westerman

Gabrielle Ljungberg
Jenny Långström

Ewa Odenmark
Pehr Söderman
Zara Winkler

Catharina Lundberg
Geir-Ove Andersen

Anmält frånvaro:
Christina Eriksson

35 Mötets öppnande
Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.
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§
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Anmälan av övriga frågor
Öster Malma
IWT och föreningsfrihet

gz Godkännande av dagordning
Dagordningen godkänns efter tillägg av ovanstående övriga frågor.

§
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Val av justerare jämte ordföranden att justera dagens protokoll
Gabrielle Ljungberg väljs av styrelsen att jämte ordförande justera dagens protokoll.
§

39 Genomgång

av föregående protokoll
lnget att tillägga då förra mötet endast var konstituerande,

§
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Rapport från ordföranden
Roger Westerman redogjorde för problematiken med att en del tillfrågade domare sent hoppar av
utlovade åtaganden, vilket ställer till stora problem för planerad verksamhet. Styrelsen beslutar att
införa en skriftlig förfrågan/anmälan till samtliga domare för säsongens uppdrag. Denna ska
undertecknas av tillfrågad domare och mailas eller skickas tillbaka med post till en domaransvarig i
Östras avdelning (ännu ej bestämt vem) som en verifikation på att domaren godkänt uppdraget.
Standardformulär för detta finns på huvudsidan ssrk.se. Vi ser över blanketten och ändrar om det
behövs för att passa det tänkta uppdraget.
Styrelsen konstaterar att det behövs fler domare, både på spaniel- och retriever sidan. Vi ska alla hjälpas
åt att föreslå lämpliga kandidater för utbildning. Många har redan fått förfrågan men valt att tacka nej.
Detta är en trend vi måste försöka bryta.

§

§ 41 Rapport från utställningssekreteraren
Allt inför vårens stora utställning är under kontroll och drygt 400 hundar var anmälda vid
anmälningstidens utgång.
§

/
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Rapport från kassören
Det preliminära resultatet för årets upplaga av Lidingö WT är ca plus 10 000 SEK. Ett par fakturor
saknas dock fortfarande. Drygt 130 hundar kom till start i alla klasser.
Gabrielle har gjort en utredning av kostnaderna för dagens PG- konto kontra att byta till ett BG i
någon av bankerna. Svaret har blivit att kostnaderna blir i stort sett samma vad vi än väljer, varvid
styrelsen beslutar att behålla PG-kontona i oförändrad form tills vidare.
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§ 43 Rapport från viltspårssekreteraren
Anmält frånvaro igod tid och förmedlar detta till protokollet:
Viltspåret rullar på. Vi har ordinarie prov i Nävekvarn den 1,4/5 där det också är uttag till SM,
32 hundar är anmälda till provet.
SM arrangeras2OLT av HS på marker som ligger i Örebro trakten, första helgen iaugusti.
Vi hade domarträff den 18 februari på Malmby vandrarhem utanför Strängnäs. 26 domare kom till
träffen. Lisa Nilsson från HS var där för att informera om de nya reglerna.
Därför hade viltspåret inte någon funktionärsträff i år.
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Rapport från jaktprovssekreterare spaniel
Catharina lämnar denna redogörelse för Kombo-WT Piloten som genomfördes den 26/3:
SSRK Östras årsmöte 2017-03-05 beslöt att Östra under det kommande verksamhetsåret skulle
genomföra en pilot av en ny typ av working test där ett team, bestående av ett spanielekipage och
ett retrieverekipage, tävlar tillsammans. Undertecknad utsågs av den nya styrelsen att ansvara för
genomföra ndet av piloten.
SSRK Östra genomförde pilottävlingen söndagen 2017-03-26 på marker strax utanför Enköping. Vid
tävlingen deltog 7 team. Domare var Elsebeth Bergqvist och Lasse Johnsson. Deltagarna hjälptes åt
som funktionärer. SSRK Östra bjöd på lunch och fika under dagen. Tävlingen hade förberetts av
Catharina Lundberg, Elsebeth Bergqvist och Lasse Johnsson. Ett skriftligt upplägg till WT hade
dokumenterats. Upplägget har justerats efter tävlingen med erfarenheter som gjordes och bifogas
denna rapport som förslag till riktlinjer för Kombo-WT.
Catharina Lundberg bjöd in deltagare med spaniels och Maria Svartbäck bjöd in deltagare med
retrievers. Deltagarna fick information via en Facebook-Brupp, där även "feedback" efter tävlingen
samlats in.

Omdömet efter pilotgenomförandet var att tävlingsformen var mycket rolig och utmanande.
Alla deltagare och domare tycker att SSRK Östra ska införa Kombo-WT som en ny tävlingsform.
Uppdraget att genomföra en pilot kan därmed avslutas. Som ansvarig i styrelsen för denna aktivitet
rekommenderar Catharina styrelsen att besluta om ett införande av Kombo-WT som ny tävlingsform,
enligt riktlinjer som bifogas.
Styrelsen beslutar vid dagens möte att permanenta denna nya tävlingsform Kombo-WT, med till att
börja med, en (1) tävling per år. Första tävlingen beräknas kunna hållas i mars eller april 2018.
Catharina ska finslipa på riktlinjerna och sedan presentera dessa på nytt för styrelsen innan de
offentliggörs i sin helhet.

/

Många träningsaktiviteter är i gång för spaniel. Ett B-prov Nybörjare har också hunnits med.

{

Ett WT för spaniel kommer att genomföras på Arbottna, Muskö den 18 juni i år.

/

Prowerksamheten för hösten ser bra ut och 5 prov är dagsläget inplanerade.

/

SlVt

/

för spaniel kommer i år att hållas på fina marker i Nyköpingstrakten.

Styrelsen beslutar att byta namn till "Årets Östra Spaniel". Nya statuter för "Årets Östra Spaniel" är
under bearbetning. Förslag ska vara klart till nästa styrelsemöte.
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Rapport från jaktprovssekreterare retriever

Per rapporterar följande från årets Funktionärsträff som hölls den 22-23 april:
Det har varit en hel del diskussioner om hur saker ska samordnas mellan avdelningar och Hs om var

olika ansvarsområden ska ligga.
Generösare regler för återbetalning vid utebliven start pratades det en hel del om och flera var

positiva att tillämpa detta.
Hs ser gärna att man återupplivar B-provs mästerskapet som ett komplement till Retriever
Mästerskapet.
En hel del diskussion om praktiska saker i SSRK Prov som bör förbättras.
Ändringarna i Jaktprovsreglemente och Anvisningar gicks igenom.

/

/

Provledarträffen den 1.9 mars blev väldigt lyckad och till nästa år planeras att vara på samma ställe
och ha en gemensam träff för både spaniel och retriever där man delar upp sig i respektive grupp
under en del av dagen och sedan har en gemensam del om det som berör båda. Detta för att
ytterligare stärka sa mhörigheten.
Östras styrelsen har via mail-korrespondens beslutat att bistå förslaget om generösare
återbetalningsregler vid utebliven provstart. De nya reglerna är som följer:
SSRK Östra tillämpar följande riktlinjer för återbetalning av anmälningsavgifter. Dessa är något mer
generösa än anvisningarna för jaktprov kräver.
SSRI<

.

lfall en förare anmäler förhinder innan anmälningstiden till provet gått ut, återbetalas
anmä lningsavgiften.

.

lfall en förare anmäler förhinder efter att anmälningstiden till provet gått ut, och en reserv sätts
in i ekipagets ställe, återbetalas anmälningsavgiften

Återbetalningar görs normalt i den ordning återbuden anmäls till provledningen. Notera att om ingen
reserv kan sättas in, återbetalas anmälningsavgiften endast i enlighet med jaktprovsreglementet.
Vi ser helst att betalningar sker via kreditkort i SSRK prov, eftersom Postgiro-inbetalningar leder till
onödig och kostsam administration.
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Styrelsen beslutar att byta namn till "Årets Östra Retriever". Nya statuter för "Årets Östra Retriever"
är under bearbetning. Förslag ska vara klart till nästa styrelsemöte.
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Rapport från A-provs kommitt6n

Förslag om inköp av 10 st. pokaler för Vinnare 1:a pris med Cert och 15 st. pokaler för 1:a pris med CK
framfördes. Detta i syfte att ytterligare höja status på A-proven. Styrelsen beslutar att tillstyrka

inköpet. Ewa Odenmark och Jenny Långström tar fram lämplig pokal och beställer.
Även rosetter kommer att delas ut till alla 1:a pristagare vid A-proven.
Förslag om materialinköp till våra Mock Trials togs upp. Styrelsen beslutar att köpa in skott till
apportkastare som kan rekvireras ut, som övrigt material, från vår materialförvaltare Pia Berglund
Schraml.
A-prov på Gesta Gård är klart för hösten, datum 8 eller 9 september. Roger Westerman arbetar
vidare på att fastställa datum för ytterligare A-prov.
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Rapport från utbildningssekreterare
friskvårdsföreläsning är bokad till den 11juni. Tyvärr är det i dagsläget väldigt få anmälda trots
"push" både på hemsida och sociala medier. Vid för få anmälningar kommer evenemanget att ställas
En

in.

att hållas. Förslag på datum är 5-6 augusti. Jenny Långström,

En provledarutbildning kommer

Zara Winkler och Pehr Söderman arbetar med detta.
Flera SSRK-avdelningar har hört av sig och vill delta på denna utbildning i mån av plats.
Även utbildning i SSRK Prov kommer att ordnas vid detta tillfälle.
f n föreläsning i 1:a hjälpen för hund kommer att ordnas under hösten/vintern.
En

träningsdag med tema Kombo-WT planeras. Datum ej klart.
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Rapport från sekreteraren
Wf Skokloster blev ett väldigt lyckat evenemang som vi hoppas ska fortleva.
Ewa Odenmark kontaktar provledningen med en förfrågan om fortsatt engagemang.
policyfrågor vid anordnande av Workingtest respektive Mock Trials anordnade av Östra avdelningen
diskuterades. Styrelsen anser att detta måste diskuteras vidare och lokaså om ett policydokument
ska upprättas.
SSRK Östra har fått förfrågan om att medverka vid "Hundens Dag - Sollentuna". Vi har i år tackat nej
då vi inte hinner få ihop något program på så kort varsel. Styrelsen tror att det kan vara ett bra
evenemang att visa upp vår verksamhet på och till nästa år 2018 ska vi försöka medverka. Förslagsvis
ska vi ordna en "Scurry".
Ewa Odenmark och Jenny Långström samordnar inköp av pokaler till "Årets Östra Retriever/Spaniel".
Möte med de 6 delegaterna till fullmäktige kommer att hållas den L6/5.

49 övriga frågor
Roger Westerman redogjorde för ett trevligt möte på Öster Malma med representanter för bl.a.
Jägarförbundet. Det finns stor vilja till samarbete. Roger arbetar vidare med dessa nya kontakter.
Uttagning till IWT ligger på Hs nivå att besluta om. Styrelsen diskuterade ingående om föreningsfrihet

och vad som står i SSRK's stadgar. Styrelsen ger ordförande Roger Westerman i uppdrag att prata
med Hs och få ett förtydligande i frågan, så detta kan förmedlas till våra medlemmar på ett bra sätt.

§

50 Nästa möte

Måndagen den 19/6, klockan 18:00

-

hemma hos kassör Gabrielle Ljungberg, Bromma

51 Mötets avslutande
Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.
§

Ordförande

