
SSRK GÄVLEBORGSAVDELNINGEN 
 

 

 Protokoll från styrelsemöte 
Datum: 2018- 01- 12 

Tid: 18.00 

Plats:  Hakkegård, Hamrånge 

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

Anneli Jokinen,  Petra Stark, , Katarina Granström 

Från 
sektionen: 

Lajla Rydberg, Annie Forsgren 

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 Uppdragslistan gicks igenom. 

Skrivelser  

§ 6 Inkomna 
 

 

SSRK 
 

Utbetalning av medlemsavgifter delår 2 2017 

HS-protokoll 171125-26 m bilagor 

Betr. Viltspårprogram för 2018 

Medlemsstatistik per 2017-11-30 

Domarauktorisation retrieverdomare A Kicki Pilenås 

Domarauktorisation retrieverdomare B Liselotte Hermansson 

Domarauktorisation retrieverdomare B Henry Carlsson 

Ungdomsrepresentant i i FB-RK 

Arrangera viltspårmästerskap 

Regelrevidering Viltspårregler 

Ungdomsrepresentant i Viltspårkommittén 

HS-protokoll per capsulam 2017 10 29 inkl bilaga 

Medlemsstatistik per 2017-10-31 
 

SKK Så här går det till på utställning 2018 

GDPR - Nu är det dags att skriva registerförteckningar 

Inventera och kasta - nu börjar det praktiska arbetet med GDPR 

Protokollsutdrag §111 SKK/UtstK nr 5 2017 

Ny dataskyddsförordning, GDPR 

Ny version av Katalog för PC 



Utbildning för fullmäktige/årsmötesordförande 

Inbjudan till handledarutbildning för SKKs (nya) fysiska 

uppfödarutbildning 

Auktorisation exteriördomare 
 

Övriga           SBK Upplandsdistr: 

Rallylydnadsdomarutbildning 

SBK: 

Ny Checkruta i SBK Tävling/SSRK Prov 

SHU: 

Betr Junior Handling, nya domare och regler 

§ 7 Utgående  

§ 8 Ekonomi Katarina har gjort ett utskick ur huvudboken till styrelsen. Allt material 

för bokslut är lämnat till revisor Torbjörn Holmgren. 

Kontrolluppgifter inskickade till skatteverket. Katarina kollar med 

Kajsa H. om skatt och arbetsgivaravgifter.  

 

 § 9 
Hemsidan 

Lajla mailar uppgifter om årsmötet till hemsidan. 

§ 10 
Apportören 

Manusstopp 15 januari. Utställningen i juli och Axmarprovet skall 

med. Petra och Rolf mailar till Lajla. 

§ 11 
Sektionen 

Sektionen har årsmöte 2018-02-11 på Kybacka. Mer info finns på 

sektionens hemsida. 

§ 12 
Utbildning 

Provledarutbildning för certifierade provledare anordnas under våren 

på Kybacka. 

§ 13 
Utställning 

Ansvariga rapporterar. Förberedelserna för marsutställningen i full 

gång och läget är under kontroll. 

§ 14 Retriever 
 

Vi har fått förfrågan från Östra avdelningen om att arrangera ett A-

prov inom Östras område. Rolf kontaktar Roger W. för mer info kring 

detta. 

Tollarprov hålls traditionsenlig sista helgen i juli. 

KM: Styrelsen beslutar att klubbmästare koras i varje klass. Rosetter 

med lämpligt tryck införskaffas. 

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

Augustinsson, Fogdö.  

 

§ 16 Viltspår Katarina har rapporterat till SSRK.  

Många ekipage har gått spår genom SSRK.  

 

§ 17  
Rasklubbarna 

Inget 

§ 18 Årsmötet Lajla mailar ut förra årets årsberättelse till styrelsen. 

§ 18 Övriga 
frågor 

Viktigt att uppmärksamma framgångsrika ekipage under året. 

§ 19 Nästa 
möte 

19/2–18 Plats beslutas senare. 



§ 20 Mötets 
avslutande 

Ordförande avslutar mötet. 

ordförande Annie Forsgren 

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 

 


