
SSRK GÄVLEBORGSAVDELNINGEN 
 

 

 Protokoll från styrelsemöte 
Datum: 2018- 02- 19 

Tid: 18.30 

Plats:  Hjos Lajla Rydberg, Sandviken 

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

Anneli Jokinen, Katarina Granström, Annie Forsgren 

Från 
sektionen: 

Lajla Rydberg, Annie Forsgren, Katarina Granström 

Förhinder: Petra Stark 

Adjungerad: Ingen 

  

§ 1  Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

§ 2 Till justerare utsågs Katarina Granström 

§ 3 Dagordningen godkändes. 

§ 4 Föregående protokoll lades till handlingarna. 

§ 5 Uppdragslistan gicks igenom. 

Skrivelser  

§ 6 Inkomna 
 

 

SSRK 
 

Auktoriserad viltspårdomare Katarina Konradsson 

Falska e-postmeddelanden 

Klargörande ang utbildning till Certifierad provledare B-prov retr 

Nya styrelseuppgifter 2018/2019 v.4 

Påminnelse om regelrevidering viltspårreglerna 

SSRKs instruktörsutbildning diplomeringsnivå Viltspår 

Medlemsstatistik per 20180131 

Remiss - viltspårdomare Anders Henningsson 

Protokollsutdrag §456 HS-möte 20171125—26 

Remiss - Regelrevidering Retrieverjaktprov A och B 

Inbjudan Representantskapsmöte 2018 

Inbjudan Funktionärsträffen 2018 
 

SKK GDPR – Personuppgiftsbiträdesavtal 

Vad du behöver veta om Dataskyddsförordningen – del 4 

GDPR - Spara snålt och rensa generöst 

Uppdaterad rutin för inbjudan av utländska exteriördomare 

Vad du behöver veta om Dataskyddsförordningen – del 5 

GDPR - Ostrukturerat material 

Vad du behöver veta om Dataskyddsförordningen – del 6 



 
 

Övriga           Agria 

Nedräkning till Agrias Hundpromenad 

 

§ 7 Utgående  

§ 8 Ekonomi Katarina utarbetar förslag på budget.  

Några konton tas bort. Nästa år är det fem år sedan Hälsinglands 

sektion lades ned, då försvinner även det kontot. 

 § 9 
Hemsidan 

Kom ihåg att skicka till Kicki det ni vill ha in. 

§ 10 
Apportören 

Manusstopp 15 april. Höstens jaktprov skall med då.   

§ 11 
Sektionen 

Sektionen har haft årsmöte (2018-02-11) på Kybacka. Nästa 

styrelsemöte för sektionen är den 1/3, 18.30 hos Lajla Rydberg. 

§ 12 
Utbildning 

Provledarutbildning för certifierade provledare anordnas under våren 

på Kybacka. Datum har skickats till Reine H. 

§ 13 
Utställning 

Utställningskommittén har haft möte. Fler funktionärer behövs, även 

om de flesta positioner är fyllda.  

§ 14 Retriever 
 

AU-beslut 27/1: Avdelningen tackar ja till Östras förfrågan om att 

anordna A-prov inom Östra avdelningens geografiska område och med 

hjälp och stöttning från Östra avdelningen. 

Tom Lauritzsen anmälde att han vill reservera sig mot detta beslut. 

Tom L förslår att styrelsen skickar in önskemål om att uppgradera 

Reine Hansson till cert-domare. Styrelsen beslutar att skicka detta till 

retrieveransvarig i HS. 

Diskuterades om möjligheten att lägga in KM.et i avdelningens WT 

den 28 april, och att detta skulle kunna bli återkommande. 

§ 15 Spaniel Nybörjarprov planeras hållas på Kybacka och fältprov hos Torbjörn 

Augustinsson, Fogdö. Vattenprov kommer också att anordnas. 

 

§ 16 Viltspår Avdelningen saknar viltspårsansvarig. Vi hoppas detta löser sig i och 

med nästa årsmöte. 

 

§ 17  
Rasklubbarna 

Inget 

§ 18 Årsmötet Lajla vill ha verksamhetsberättelser och verksamhetsplaner senast 1 

mars. Två anmälningar om championat (ej jaktchampion) har hittills 

kommit till Lajla via mail. 

§ 18 Övriga 
frågor 

 

§ 19 Nästa 
möte 

17/3 – 18 Årsmöte. Styrelsen träffas 9.30 på Funemässen. 

§ 20 Mötets 
avslutande 

Ordförande avslutar mötet. 



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 

 


