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

2011-11-15
19.00
Via Skype
Henry Carlsson, Helena Larsson, Ulf Lindgren, Lajla
Rydberg, Elisabeth Persson
Lajla Rydberg
Daniel Broqvist, Tom Lauritzsen, Kajsa Hörberg-Blom,
Roland Johansson, Lina Torstensson

Adjungerad:
§1
§2
§3
§4
§5
Skrivelser
§ 6 Inkomna
SSRK

Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna.
Till justerare utsågs Ulf Lindgren
Dagordningen godkändes
Föregående protokoll lades till handlingarna
Uppdragslistan gicks igenom

UTG 135 – Prot utdr 11-09-10 – 11 / § 299 Ang nya
stambokföringsavgifter vid reg av utstresultat
UTG 127 – Prot utdr HS 11-09-10 – 11 / § 314 Ang
Domaretiska regler med bif dokument
UTG 125 – Prot utdr HS 11-09-10 – 11 / § 288 Ang
jaktprovsbestämmelser för tollingjaktprov 2012 – 2016
419 - Inbjudan till föreläsning
UTG 148 – Inbjudan till utbildning i SBK Tävling
453 - Svar från SKK på M Pylvänäinens brev
464 - Auktorisationer av exteriördomare
Protokoll HS 11-09-10 – 11
Protokoll Avelskom 110906
Protokoll DUK 110817
Protokoll Extkom 110818
Protokoll Redkom 110706
Protokoll Redkom 110707
Protokoll RjkA 110716
Protokoll RjkB 110823
Protokoll Spajkom 110824
Protokoll Ungkom 110812
Protokoll Utbkom 110716
Protokoll Viltspkom 110729

Protokoll Viltspkom 110906

SKK
Övriga
§ 7 Utgående

Fråga via mail från Lennart Olsson angående uttagning till
viltspårs-SM.
Henry till Sören Svärdh angående nya regler för RM.
Daniel till HS angående provledarlicens.

§ 8 Ekonomi

§ 9 Allmänt
§ 10 Hemsidan
§ 11 Apportören
§ 12 Rapporter

§ 13 Sektionerna
§ 14 Utbildning
§ 15 Utställning

§ 16 Retriever

Helena har i samråd med Kajsa H-B beslutat att
inbetalningarna till utställningarna tillsvidare går till
Gästrikesektionens pg.
Inget
Allt väl!
Nästa manusstopp är en 15 januari.
Från Daniel via mail angående valberedningen:
Jag har informerat Ingela O som sammankallande i
valberedningen om vilka som är uppe för omval. Dock har
jag inte kunnat uttala mig om vilka som tänkt sig stanna i
styrelsen. Det jag nämnt är att Tom tog på sig ett år och
verkar inte vilja fortsätta då han inte närvarar på styrelse
möten mot slutet. Kajsa har via ombud meddelat att hon kan
kliva in som utställningsansvarig men det måste naturligtvis
kontrolleras med henne. Lina T har försvunnit helt detta år så
jag trodde inte hon vill fortsätta i styrelsen men om
valberedningen kontrollerar det så är det lugnt. Övriga i
styrelsen som inte vill sitta kvar kan meddela Ingela det så
hon vet.
Styrelsen diskuterade sammanslagningen av Södra och Norra
Hälsinglands sektioner. Det är styrelsens ambition att ha en
representant med på sektionernas styrelsemöten.
Skyttedagen var mycket lyckad. Avdelningen kommer att
fortsätta med detta arrangemang.
2012 helt klart. Vissa oklarheter finns inför 2013 och 2014
på grund av den som är ansvarig i HS varit sjuk.
Samarbetsavtalet mellan avdelningen och Royal Canin skall
skrivas under av Henry eller Helena.
Från Daniel via mail:
Unghundsderbyt är planterat till 9/6 -2012. Ingela O kollar
om marken är ledig i Bjuråker samma plats som prover gick i
år. En domare klar.
Domare till Norra hälsingeprovet är fortfarande oklart, Jenny
H är klar Bertil Furberg har inte kunnat svara till 100 %. Jag
jobbar vidare.
HS har kommit med nya krav på provledare. Licensierade
provledare på 5 år därefter krävs ny utbildning. 15/12 måste
vi lämna in aktiva provledare till HS så att dessa får en
tvåårig dispens. Jag har ännu inte fått några svar varken av
Hälsinge eller Gästrike sektionen. Forna södra Hälsingland
har jag koll på då det är jag, Pelle och Alf som är provledare

där. Två skrivelser är inlämnade av mig som kritik till HS för
ett icke genomtänkt utförande på detta. Jag har stridit för mer
provledarutbildningar i flera år men inte på detta sätt. Jag har
ifråga satt hur dom tänkt lösa utbildningarna över hela
Sveriges yta samt hur det ska lösas ekonomiskt. Men
egentligen inte fått något svar annat är att det är som det är
och denna lösning skall genomföras. Det hela kommer att
innebära mer arbete för retrieveransvariga samt att det
kommer att bli svårt med provledare om inte utbildningarna
kommer i gång.

§ 17 Spaniel

§ 18 Viltspår

§ 19 Övrigt

§ 20 Nästa möte
§ 21 Mötets
avslutande

3 prov hölls under oktober månad.
Årets vinnare av unghundsderbyt kommer från vår
avdelning, närmare bestämt Edsbyn och heter Reino
Unosson med Vagnmakarens Yunnan
Från Roland via mail:
Jag har sökt rörligt viltspårprov inom
Gävleborgsavdelningen under
hela 2012, alltså under perioden 2012-01-01 till 2012-1231.Klasser ÖKL/AKL.
Nya viltspårregler från 2012-01-01, hitintills har jag bara sett
ett utkast på
de nya reglerna, men vi bör ju få mer information snart.
Henry kommer att kontakta kansliet angående Lars Brungs
viltspårsdomarlicens.
SKK anordnar utbildning för ordförande, kassör och
sekreterare i januari 2012. Sista anm. datum 13 december.
Lajla anmäler intresserade deltagare.
Styrelsen diskuterade sponsring av deltagare i Lag-SM och
Viltspårs-SM.
Styrelsen diskuterade belöningssystem. Henry har utarbetat
ett förslag som vi tar upp till ny diskussion vid nästa
styrelsemöte.
Henry redogjorde också för ett upplägg av A-prov
kombinerat med A-provsinternat.
.tisdag 10 januari 2012 via Skype
Ordförande avslutar mötet.

sekreterare

Lajla Rydberg

ordförande

Henry Carlsson

justerare

Ulf Lindgren

