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Styrelsemöte

§ 01

Mötets öppnande

Ordförandenförklarade sammanträdet öppnat och hälsade alla välkomna.
Närvarande under delar av dagens möte var också viltspåransvarig inom
SSRK huvudstyrelse.
§ 02
Godkännande av dagordning
Dagordningen presenterades. Ny punkt på dagordningen Viltspårsansvarigs
information från Hs. Punkten läggs mellan pkt 5 Rapporter och pkt 6
Bokslut. Vidare tidigareläggs pkt 11 Hemsidan och tas upp efter pkt 8
Verksamhetsplan 2013.
Styrelsen beslöt att godkänna dagordningen med nämnda ändringar.
§ 03

Val av Justerare

En justerare valdes att jämte ordförande justera dagens protokoll.
§ 04

Föregående protokoll

Protokoll från mötet 2012-11-20 gicks igenom och inga ändringar noterades.
– Utb.ansvarig jobbar vidare med provledarutbildningen.
- Erfarenheterna från avdelningens Utställning i Smedjebacken med dåligt
domaruppförande diskuterades.
- Något underlag kring WT i Gagnef i augusti hade till dagens möte inte
inkommit.
- Frågan om ett uppväckande av sektion Falun Borlänge diskuterades och
ordförande påtalar vikten av att titta på frågan vidare.
- Frågan om ett gemensamt pg-nummer för viltspår i avdelningen
diskuterades. Styrelsen ser gärna att viltspårskommittén tar fram ett förslag
om hur det skulle kunna se ut och framhåller vikten av att någon i
avdelningsstyrelsen ingår i viltspårskommittén
Styrelsen beslöt att gå vidare till HS med intrycken från Utställningen i
Smedjebacken. Vidare uppmanas viltspårskommittén att inkomma med ett
förslag på hur ett gemensamt postgironummer skulle kunna fungera. Därefter
lades protokollet till handlingarna.
§ 05
-

Rapporter

Avdelningskassören återkommer under pkt 6.
Jaktprovsansvarig rapporterade att det varit färre startande på jaktprov
under 2012 jämfört med tidigare år bl.a. på grund av inställda prov. Han
konstaterade att SSRK-prov generellt i landet har renderat fler
anmälningar till jaktprov (35-40% högre anmälningsgrad). Han
informerade om att vårens prov ska vara inlagda i SSRK-prov före sista
januari 2013. Det kommer att arrangeras få prov under våren 2013,
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medan det blir ett högre tryck fr.o.m. augusti. Dalaavdelningen kommer
inte att arrangera något Kuså-prov i år, men Lövnäs-provet återuppstår.
Falun/Borlänge-området arrangerar ett dubbelprov i september med vilt
och avdelningen kommer att arrangera ett Unghundsderby i juni.
Vidare konstaterade han att det är Sektion Västerbergslagen som står på
tur att arrangera KM 2013.
Han nämner också att stamboksavgiften höjs i år.
Viltspåransvarig berättade att viltspårskommittén haft ett möte i Örebro,
Där konstaterades att även spaniels är välkomna på de nordiska
viltspårproven. Hon informerade också om att antal startande hundar har
minskat i landet totalt, mycket tror man beror på att 2011 hade många
startande hundar och att det varit krångligt att anmäla sig till prov och att
höjda avgifter varit avskräckande. Vidare informerades om att HS ville
pröva med ordinarie viltspår på SSRK Prov, inte de rörliga proven.
Utbildningsansvarig berättade att hon haft diskussioner om en
provledarutbildning. Nu står på agendan att hitta en lämplig lokal samt
kontakta berörda markägare. En inbjudan till utbildningen kommer att
skickas ut till sektionerna.
Utställningsansvarig redogjorde för hur det ser ut med kommande
utställningar. 2013 äger utställningen rum den 22 september. För år 2014
är det ansökt om att få ändra till den 8 november och för 2015 är det
ansökt om 8 november. När det gäller lokal är man idag hoppfull om att
det ska lösa sig med lokaler i Smedjebacken och avtal kommer att
tecknas med BUS kring det administrativa arbetet med utställningarna.
Styrelsen beslöt att notera informationen

§ 06

Besök av representant från SSRK huvudstyrelse

Vid dagens möte var viltspåransvarig i SSRK Huvudstyrelse inbjuden. Hs
har framfört en vilja att vara ute i landet och besöka avdelningar och
verksamheter för att lyssna och finnas till hands. Man har en önskan om att
försöka stötta och utveckla verksamheterna utifrån deras egna önskemål och
förutsättningar. Han kunde berätta att:
- SSRK-prov har diskuterats mycket i Hs
- behovet av att nya instruktioner, med bilder, för hur SSRK-prov fungerar
kommer att framföras till Hs
- kunskapsnivån för våra instruktörer och domare är viktig och en löpande
fortbildning ligger högt på agendan
- SSRK ska vara en organisation som präglas av glädje och proffsighet.
Ordförande tackade för genomgången.
Styrelsen beslöt att notera informationen
§ 07

Bokslut

Avdelningens kassör berättade att det preliminära bokslutet pekar på positivt
resultat. 10 februari ska revisorerna ha fått Verksamhetsberättelse för 2012
och Verksamhetsplan för 2013 sig tillhanda.
Styrelsen beslöt att notera informationen
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Verksamhetsberättelse 2012 och Verksamhetsplan för 2013

Till dagens möte hade några utkast till Verksamhetsberättelser och
Verksamhetsplaner inkommit. Övriga ombads att skicka sitt bidrag till både
ordförande och sekreterare, som sedan sammanställer materialet.
Styrelsen beslöt att notera informationen
§ 09

Nytt till Hemsidan

Webbmaster informerade om att Hemsidan varit utsatt för ett kraftigt
datavirus och har kraschat. Den håller på att göras om och kommer delvis att
få ett nytt utseende. Han påpekar att alla uppfödare i Dalarna ska uppmanas
att komma in med nya uppgifter till hemsidan. Vi informerar i kommande nr
av Apportören och på Hemsidan, då den fungerar igen.
Frågan om var sponsorannonser ska placeras och hur länge de ska finnas
med på hemsidan diskuterades. Framkom att de allra flesta sponsorer önskar
ligga på hemsidans första sida.
Förslag om att annonserna finns på första sidan två veckor före ett
evenemang och två veckor efter diskuterades. Styrelsen återkommer med
frågan.
Styrelsen beslöt att bordlägga frågan om sponsorannonser och notera övrig
information.
§ 10

Årsmöte 24 mars 2013, kl 15.00

Lokal är prel. bokad på Fornby folkhögskola. Styrelsen diskuterade lämplig
aktivitet i samband med årsmötet och flera förslag kom fram.
Vad gäller omval/nyval framkom önskemål om att hitta en ny kassör till
avdelningen. Ordföranden är beredd att ställa upp ett år till.
Jaktprovskassören har avsagt sig omval och i övrigt kvarstår några ledamöter
och några är villiga till omval. Ny revisor kan vara aktuellt, om nuvarande tar
över posten som ordförande i sektion Västerbergslagen.
Bilaga § 10
Styrelsen diskuterade också årets Championatshästar. Man konstaterade att
det ofta förkommit att hundägare som anmält att deras hund erhållit
championat under året inte närvarat vid årsmötet för att hämta sin häst, trots
att detta varit ett tydligt krav. Tidigare har man dock ändå skickat hästen till
mottagaren, varvid det uppstått både kostnader och bekymmer. Man kom
fram till att hästarna fr.o.m. i år inte får någon text, utan styrelsen tar fram ett
speciellt Championatsdiplom som delas ut samtidigt med championatshästen.
Sekreteraren och viltspårsansvarig åtar sig att ta fram ett diplom.
Frågan om att återuppliva sektion Falun-Borlänge diskuterades. Man kom
fram till att det var upp till Årsmötet att besluta om ett återupplivande av
sektionen.
Styrelsen beslöt att sekreterare tillsammans med ordförande, fortsätter
planera kommande årsmöte och bl.a. tar fram en Verksamhetsberättelse och
en Verksamhetsplan.
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Vidare beslöts att uppdra åt årsmötet att besluta om Sektion FalunBorlänges framtid.
Vidare beslöts att fr.o.m. årsmötet 2013 skrivs ingen text på
championatshästarna, utan istället medföljer ett särskilt diplom.
§ 11

Skrivelser

Inga skrivelser förelåg (förutom dem som skickats ut till ledamöterna i Hs’
särskilda veckobrev).
§ 12

Manusstopp för Apportören.

Manus till Apportören nr 1/2013 ska vara avdelningens sekreterare tillhanda
senast den 10 januari 2013.
Styrelsen beslöt att notera informationen.
§ 13

Övriga frågor

Inga övriga frågor anmäldes.

§ 14

Nästa Möte

Nästa möte äger rum den 7 februari 2013, kl. 18.30 i Falun
§ 15

Mötets avslutande

Mötesordföranden tackade ledamöterna och förklarade dagens möte avslutat.

Bilaga
§ 10 Brev till Valberedningen inför årsmötet

