PROTOKOLL SSRK BERGSLAGENS STYRELSEMÖTE
SÖRBY GÅRD 27 april 2009

Närvarande på mötet
Benita Rennes (Suppleant), Urban Larsson (Retrieveransvarig), Jari Malmberg (Kassör),
Anna Sjödin (Spanielansvarig), Margareta Dahl (Utställningsansvarig), Malin Reuterhäll
(Informationsansvarig) Sara Wallgren (Utbildningsansvarig) samt Sören Svärd (Ordförande).

§ 21 Mötets öppnande
Ordförande Sören Svärd hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§2 Val av mötessekreterare
Styrelsen beslutade att välja Anna Sjödin till mötets sekreterare.

§23 Val av justeringsman
Styrelsen beslutade att välja Urban Larsson och Sören Svärd till justerare till mötet.

§ 24 Dagordningens godkännande
Styrelsen beslutade att godkänna den föreslagna dagordningen för mötet.

§25 Föregående protokoll
Föregående protokoll lästes upp av ordförande Sören Svärd. Justeringar till föregående
protokoll lades till:
⋅ Komplettering till §5 Firmatecknare om hur firma ska tecknas. Firma tecknas var för
sig av styrelsens ordförande samt kassör.
⋅ Sara Wallgren och Jari Malmberg deltar på kommande fullmäktige.
Styrelsen beslutade att godkänna föregående protokoll efter justeringar ovan.

§26 Inkomna skrivelser
Margareta Dahl informerade om nya utställningsregler, remiss angående eventuell
harmonisering av NKU.

§27 Styrelsen
Inkommen information från SSRK kansliet som noterar att SSRK Bergslagen har för många
ledamöter i styrelsen i förhållande till stadgarna.
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§28 Årsmöte
Inget att lägga till protokollet.

§29 Ekonomi
Jari Malmberg informerade vidare om justeringen som gjordes angående firmatecknade, se
§25 ovan. Jari fortsatte att informera om att deklarationen skall lämnas in 4 maj. Urban
Larsson lämnade ett önskemål om att skapa en nytt konto i bokföringen för Unghundsderbyt.
Jari informerade att Tony redan har åtgärdat detta.

§30 Fullmäktige
Jari Malmberg och Sara Wallgren kommer att delta på årets fullmäktige den 16-17 maj.
Inkomna motioner till fullmäktige:
⋅ Ett medlemskap – ett SSRK.
Inskickad av HS.
Styrelsen beslutar att bifalla den föreslagna utredningen och skicka med Sara och
Jari detta till fullmäktige.
⋅

Motion angående tidsbegränsning för ekl, B-prov.
Inskickad av SSRK Östergötland.
Styrelsen beslutar att avslå motionen.

⋅

Användning av vilt i elitklass på B-prov för retriever.
Inskickad av SSRK Östergötland.
Styrelsen beslutar att bifalla motionen.

⋅

Beräkningsgrund avseende rasklubbarnas delegater till SSRK fullmäktige.
Inskickad av Welsh springer spaniel klubben.
Styrelsen beslutar att avslå motionen.

⋅

Beräkningsgrund avseende rasklubbarnas delegater till SSRK fullmäktige.
Inskickad av Labrador retrieverklubben.
Styrelsen beslutar att avslå motionen.

⋅

Seriös hundavel ska premieras.
Inskickad av Golden retrieverklubben.
Styrelsen beslutar att bifalla motionen.

⋅

Anordna två ordförandekonferenser.
Inskickad av Golden retrieverklubben.
Styrelsen beslutar att avslå motionen.

⋅

Borttagande av kvalitetsbedömning A-prov retriever.
Inskickad av SSRK Östra
Styrelsen beslutar att bifalla motionen.
2 (4)

⋅

Championatsbestämmelser retriever.
Inskickad av SSRK Östra
Styrelsen beslutar att bifalla motionen.

⋅

Borttagande av släpspår B-prov retriever.
Inskickad av SSRK Östra.
Styrelsen beslutar att bifalla motionen (Om släpspår skall behållas behövs
klarläggande av släpprovets syfte och krav på utformning).

⋅

Tollingjaktprovschampionat med förslag på titel SJ(t)CH.
Inskickad av Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubben.
Styrelsen beslutar att bifalla motionen.

⋅

Ändrad mandatfördelning SSRK fullmäktige.
Inskickad av Golden retrieverklubben.
Styrelsen beslutar att avslå motionen.

§31 Utställning
Margareta Dahl informerar om arbetet med utställningsarbetet. Domarändring till höstens
utställning. Inbjudan har inkommit från SKK angående ett seminarium att förbättra
verksamheten i klubbarna (19-20 september). Margareta förde en diskussion om att eventuellt
hitta nya lokaler till framtidens utställningar i avdelningen. Diskussion fördes i styrelsen om
att arbeta för att hitta intresserade personer som vill hjälpa till med avdelningens utställningar
för att se till kommande generationsskiften i styrelsen. Benita lägger upp passande
information på hemsidan.

§32 Viltspår
Viltspårsansvarig Caroline Hagström var ej närvarande på mötet. Styrelsen ombeder Caroline
att ta reda på information via HS angående vad som gäller för NM-viltspår i Danmark.

§33 Spaniel
Anna Sjödin informerade om det planerade jaktprovet för spaniel den 17-18 oktober 2009.
Domare är klar; Ulf Westlund. Prover kommer att hållas i Örebrotrakten med klasserna Ökl
och Ekl. Provet är begränsat. Anna informerar om vad som framkom under funktionärsträffen.
Anna informerar vidare om att SSRK Gävleborg har godkännande från styrelsen att arrangera
ett spanielprov inom SSRK Bergslagens gränser. SSRK Gävleborg kommer att ta fullt ansvar
för provet.

§34 Retriever
Urban Larsson informerar om bortlottningar på retrieverproven. Urban förde en diskussion
om uthållighet i avdelningens provverksamhet speciellt bland de som hjälper till att arrangera
proven. Behov av organisatorisk utveckling inom avdelningens retrieverjaktprovverksamhet
krävs och kommer att utarbetas under 2009.
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§35 Utbildning
Sara Wallgren informerar om utbildningsverksamheten i avdelningen. Jaktlydnadskursen den
7 maj är fulltecknad. Tre apporteringsträningar kommer att genomföras under våren.
Eventuellt kommer det att genomföras apporteringsträningar i Örebro. Sara håller på at
planera inför hösten.

§36 Hemsidan
Informationsansvarig Benita Rennes meddelar inget nytt.

§37 Apportören
Informationsansvarig Malin Reuterhäll informerar att nästa nummer av Apportören utkommer
i juni.

§38 Övriga frågor
Inga övriga frågor.

§39 Nästa möte
Nästa möte planeras till den 15 juni.

§40 Mötets avslutande
Ordförande Sören Svärd tackade och avslutade mötet

Vid protokollet

Justeras

Justeras

Anna Sjödin
Spanielansvarig

Sören Svärd
Ordförande

Urban Larsson
Retrieveransvarig
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