
SSRK GÄVLEBORGSAVDELNINGEN 
 

 

 Protokoll från styrelsemöte 
Datum: 2018- 04- 26 

Tid: 18.30 

Plats:  Hos Lisen Karlsson, Gävle 

Närvarande:  Lajla Rydberg, Lisen Karlsson, Tom Lauritzsen, Rolf Samuelsson, 

Anneli Jokinen, Katarina Granström, Ursula Rupprecht, Petra Stark, 

Göran Ryttlinger 

Från 
sektionen: 

Lajla Rydberg, Katarina Granström 

Förhinder:  

Adjungerad: Ingen 

  

§ 1  Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

§ 2 Till justerare utsågs Petra Stark 

§ 3 Dagordningen godkändes. 

§ 4 Föregående protokoll lades till handlingarna. 

§ 5 Ingen uppdragslista denna gång 

Skrivelser  

§ 6 Inkomna 
 

 

SSRK 
 

Medlemsstatistik februari 

Förtydl av ställningstagande ang förtroendevalda inom SSRK 

HS-protokoll med bilagor, möte 20180211-11 

Auktorisation spanieljaktprovsdomare A Petra Johansson 

Auktorisation spanieljaktprovsdomare A Marcus Sjöborg 

Medlemsstatistik mars 

 

SKK Inbjudan till livesänd information från ordförande i SKKs 

utbildningskommitté (UK) 

GDPR – kan ni bocka av allt på checklistan nu? Del 7 

Betr Handbok för utställningsansvariga 

Enkät från SKK gällande GDPR 

Nya auktorisationer exteriördomare 

Info från SKKs Mentalpool 

Påminelse - Inbj till livesänd info från ordf i SKKs Utbildnkommitté 

Inbjudan till utbildning i Föreningsteknik 

Inbjudan till webinarium om GDPR - 20 april kl19.00-20.30 

Inbjudan till webbinarium om GDPR 25 april 

 



 

Övriga            

§ 7 Utgående  

§ 8 Ekonomi Enligt tidigare AU-beslut, fastställer styrelsen detta beslut, att 

utställningskommittén kan köpa rosetter till utställningen. 

Styrelsen beslutar att dummies kan köpas in till avdelningen. 

Huvudbok och sammanställning för utställningen utskickat till 

styrelsen. Utställningen genererade god vinst. 

  

 § 9 
Hemsidan 

Den försvunna Conoverspärmen kan efterlysas på hemsidan. Lajla 

mailar Kicki om detta. 

Också till hemsidan: Är du intresserad av att bli WT-domare? 

Kontakta utbildningsansvarig. Lajla mailar Kicki. 

§ 10 
Apportören 

Manusstopp den 1 augusti. 

§ 11 
Sektionen 

Cafeteriafrågan till sommarutställningen tas upp nästa gång sektionen 

har möte.  

§ 12 
Utbildning 

WT-domarutbildning diskuterades. 

Avdelningens engagemang i aktiviteter/kurser på olika nivåer 

diskuterades. Styrelsen fortsätter denna diskussion framgent. 

§ 13 
Utställning 

Frågan om vad vi kan göra för de som hjälpte till på utställningen 

diskuterades. Styrelsen beslutar att anordna en aktivitetsdag för dessa 

funktionärerna. Utställningsansvariga lägger ut datum och plats på 

hemsidan och facebook.  

Styrelsen beslutar att provledningen kan bo över i hyrd stuga i 

anslutning till utställningsområdet under sommarutställningen. 

§ 14 Retriever 
 

Rosetter i valörerna 2.a och 3.e pris inhandlades förra året till ett 

jaktprov. Styrelsen beslutar att i den mån dessa rosetter finns att tillgå, 

kan de utbjudas till försäljning till de som erövrat dessa prisvalörer. 

Utbildning för provledare har varit på Kybacka. Del två av 

utbildningen kommer att anordnas i samband med kommande jaktprov. 

Alla prov inlagda på SSRK prov. 

Frågan om funktionärsprov diskuterades. Tom kollar med Reine om 

detta kan ingå i provledarutbildningen. 

Ammunition beställs genom Henry Carlsson. Rolf kontaktar. 

Jaktprovsremissen diskuterades.  

Rolf och Tom sammanställer och skickar till HS. 

Tollare: 

Chatrin Molin är adjungerad tollingansvarig. 

 

§ 15 Spaniel Revidering av jaktprovsreglerna: 

 Spanielansvarig redogör för sina tankar kring detta. Skickar ut förslag 

på ändringar till styrelsen. 

§ 16 Viltspår Ursula lägger ut på hemsidan krav för deltagande i SM-viltspår. 

Diskuterades idéer för viltspårsverksamheten. 

 



§ 17  
Rasklubbarna 

Inget 

§ 18 
Funkismöte: 

Diskuterades frågan om utbildning av WT-domare. 

GDPR – Lathund kommer från Tom. 

§ 19  
Övriga frågor 

Sponsring av olika mästerskap diskuterades.  

§ 20  
Nästa möte 

7 juni 2018 Hos Katarina Granström, Norrsundet 

§ 21 
Mötets 
avslutande 

Ordförande avslutar mötet. 

ordförande Göran Ryttlinger 

sekreterare Lajla Rydberg 

justerare Petra Stark 

  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Bilaga 1 

 

Jag kollade och noterade att det fortfarande står i SKK's databas att det var Alf 

Nordlund som dömde delar av Järvsöprovet (Harsa) i fjol höst. 

Så var inte fallet, han var sjukskriven och ersattes av L Hedman. 

Kan styrelsen vara vänlig och se till att detta justeras i databasen. 

SKK är behjälpliga om så behövs men vi ska kunna justera detta själva enligt 

uppgift från SKK. 

Tacksam om ni meddelar när detta är ändrat. 

Tack på förhand. 

 

 

Med vänlig hälsning,  

Kristina Bolin 

070-6678033 

 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 2 

 

Till Gävleborgsavdelningens styrelse: 

 

Är det styrelsens mening att det inte ska anordnas några spanielprov i år? 

Vi har ju varje år haft åtminstone ett vattenprov i Gävle-Sandviken trakten som 

varit välbesökt och uppskattat, de senaste åren även ett Nybörjarprov B i Gävle. 

Dessutom har de utan undantag gett inkomst i kassan så att man lättare kan 

finansiera ett fältprov om det finns mark och möjlighet till det. 

Proven ska ju helst anmälas senast en månad innan och godkännas av HS 

spanielansvarig så det börjar väl brinna i knutarna. 

Så har det då varit tidigare år. 

 

Mvh Elisabeth Persson 

 


