SSRK GÄVLEBORGSAVDELNINGEN
Protokoll från styrelsemöte
Datum:
Tid:
Plats:
Närvarande:
Från
sektionen:
Förhinder:

2017- 08- 15
18.00 (Starttid 19.00 på grund av lite tekniska problem)
Skype
Lajla Rydberg, Anneli Jokinen, Katarina Granström, Annie Forsgren,
Lisen Karlsson
Lajla Rydberg, Annie Forsgren
Petra Stark, Helén Johansson, Rolf Samuelsson, Tom Lauritzsen,

Adjungerad:

Ingen

§1
§2
§3
§4
§5
Skrivelser
§ 6 Inkomna

Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

SSRK

SKK

Övriga

§ 7 Utgående
§ 8 Ekonomi

Till justerare utsågs Katarina Granström
Dagordningen godkändes
Föregående protokoll lades till handlingarna
Uppdragslistan gicks igenom

Protokoll från SSRKs fullmäktige 2017
Protokoll från konstituerande möte 20170521
Protokoll med bilagor från HS-möte 2017-05-19
Lista över exteriördomare som utför exteriörbeskrivning
Medlemsstatistik per 2017-06-30
Administration av SSRK:s officiella utställningar
Regelrevidering
Kursplaner -Lydnad och Rallylydnad
Agria Rallylydnad Cup
Auktorisation exteriördomare
Påminnelse om utbildning i föreningsteknik i Karlstad
Protutdrag §49 SKK/DK nr 3 2017 ang Domarfråga vid utställning
Från Elisabeth Persson angående spanielprov i avdelningen.
Från Kristina Bolin angående ändring i resultatrapporteringen av
föregående års Järvsöprov.
Till HS Utbildningsansvarig från Anneli Jokinen
Till HS Spanieljaktansvarig från Anneli Jokinen
Ingen sammanställning från utställningen har kommit till kassören än,
på grund av att Knutpunkten haft semester.

Styrelsen beslutar att Ulrica Brorén (kommissarie Alftaprovet) och
Marie Granström (kommissarie Hoforsprovet) kan inhandla de rosetter
som behövs till ovanstående prov.

§9
Hemsidan
§ 10
Apportören
§ 11
Sektionen
§ 12
Utbildning

Lajla skickar viltspårsinfo till hemsidan.
!5 oktober är nästa manusstopp. Datum för årsmöte och annons
marsutställningen skall med då.
Terapihundföreläsningen:
Annie åker dit som representant för sektionen. Annie kontaktar Kajsa
om detta.
Höstaktivitet planeras som Prova på. OK med mark i Axmar.
Anneli har kontaktat HS angående provledarutbildning. Svar från Mats
Lindmark:
Hej Annelie,
Ja, det finns onekligen behov av en utbildning, särskilt då vi har ett
antal certifierade provledare vars certifieringstid har gått ut, eller
ligger nära att gå ut. Jag ska göra vad jag kan för att få en utbildning
till sån under detta år. Tidigare har SSRK HS godkänt 1
dagarsutbildning för erfarna provledare som då HS' har kunna
godkänns med endast i dags utbildning. För andra gäller två dagar.
Jag anser detta vara ett rimligt resonemang även fortsättningsvis.
Hörde att Östa hade tvingats ställa in, men jag har lovar Pehr
Söderman att jag ska försöka ordna till en utbildning i HS regi
tillsammans med Östra avdelningen.
Håll ögonen på HS hemsida samt Östras hemsida. Möjligen går det
också ut som brev till avdelningarna.
Bästa hälsningar

Mats Lindmark
Utbildningsansvarig
SSRK/HS
Anneli har också varit i kontakt med Chatrin Molin angående KM.
Planering på gång, Chatrin återkopplar till Anneli när hon har mer info.
Budget för KM skickas till Rolf.
Anneli har skickat fråga till Spanieljaktansvarig i HS om
provledarutbildning för spanielprov. Inget svar än när detta skrivs.
Annons för marsutställningen skickas till Lajla.
§ 13
Vi behöver ett utvärderingsmöte för att förbättra organisationen. Lisen
Utställning
kollar med Petra om möjliga datum.
§ 14 Retriever .Mail från Kristina Bolin, som påpekar att vi måste gå in och ändra i
resultatrapporteringen för Järvsöprovet 2016. Mailet bilägges detta
protokoll. Bilaga 1. Rolf ser till att detta blir ändrat.
Budget till Hoforsprovet och KM godkännas av Rolf.
Rolf avbokar Harsa, eftersom det är bokat av SSRK Gävleborg genom
dåvarande retrieveransvarig.

§ 15 Spaniel

§ 16 Viltspår

Mail från Elisabeth Persson till styrelsen angående avdelningens
spanielprov. Mailet bilägges detta protokoll, bilaga 2.
Avdelningen, genom spanielansvarig, tackar ja till Elisabeth Perssons
erbjudande om att anordna vattenprov.
Detta prov och Fältprovet ligger ute på SSRK prov.
Ingen viltspårsansvarig längre, Helen har avgått på egen begäran.
Annie blir kontaktperson för de som vill gå viltspårsprov. Katarina
kontaktar domarna om någon vill gå viltspår.
Lite info om viltspår från avgående viltspårsansvarig:
Vi har bestämt på ett styrelsemöte att domarna får 200kr/spår i skogen
när dom dömer. Sedan betalar hundägaren 100kr till klubben och
anger namn, hundens regnr, provdatum och plats i betalningen.
Domaren skickar protokollen månadsvis till viltspårsansvarig som
rapporterar in resultaten månadsvis till Lars Kvist. Katarina och jag
gjorde det för Juli så hon har koll på hur det går till.
När någon som vill gå spår har kontaktat mig, har jag kontaktat
lämplig domare och hört om det är ok att jag lämnar ut deras nr.
Sedan får dom själva bestämma tid och plats. När allt är betalt
rapporteras resultatet.
Man behöver inte vara medlem i SSRK eller ha en spaniel eller
retriever för att gå spår i klubben.
Jag har med god hjälp av Yvonne Sundberg fått ihop domare som är:
Yvonne Sundberg 0703970464 Hille
Göran Dahl 0703238130 Mårtsbo
Ulf Granström 0705959650 Bastfallet
Thomas Åhlén 0738022523, 0702916054
Kimmo Airaksinen 0104677993
Lars Brungs 0101216901 Bollnäs
Eva-Lisa Hoell viltspårsansvarig i Dalarna är till stor hjälp och har
stor kunskap och erfarenhet.
Lars kvist som tar emot resultatrapporterna kan man också fråga om
något är oklart.
Mvh Helen Johansson
Lista med kontaktuppgifter utskickad till styrelsen

§ 17
Rasklubbarna
Inget
§ 18 Övriga
frågor
2017-09-12 kl. 18.30 Hos Katarina Granström, Norrsundet
§ 19 Nästa
möte
Ordförande avslutar mötet.
§ 20 Mötets
avslutande

ordförande

Annie Forsgren

sekreterare

Lajla Rydberg

justerare

Katarina Granström

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

