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Styrelsemöte

§1

Mötets öppnande

Ordförande förklarade mötet öppnat och hälsade sammankallande i Valberedningen
välkommen.
§2

Val av Justerare

Justerare valdes att jämte mötesordföranden justera dagens protokoll.
§3

Godkännande av dagordning

Dagordningen gicks igenom och godkändes.
§4

Föregående protokoll

Protokoll från 2014-12-01 gicks igenom, varefter protokollet lades till handlingarna.
§5

Rapporter

-

Avdelningskassören rapporterade att resultatet pekar på ett överskott, men
konstaterade också att den ekonomiska sammanställningen från viltspårsverksamheten
saknas i resultaträkningen. Han informerade om att stamboksavgifterna ökar fr.o.m.
2015 med 10 kr upp till 55 kr/hund. Då han gjort en jämförelse mellan två av
avdelningens jaktprov, Falu-provet och Kuså-provet väcktes frågan om hur/var
viltkostnaderna finns upptagna. Också frågan om vad som gäller beträffande
reseersättningar för provfunktionärer togs upp.
Styrelsen uppdrog åt kassören att titta på dessa frågor och återkomma till styrelsen.
-

Jaktprovsansvarig berättade att det kommer att genomföras en Dala-uttagning till
LagSM. Uttagning/träningar kommer att ske på olika platser i Dalarna och kommer att
vara som ett mini-WT med erfarna, opartiska domare och att det kommer att sättas upp
klara regler att hålla sig till vid bedömningen.
Han rapporterade också att p.g.a. problem med att några prov kolliderar tidmässigt
inom avdelningen, så är verksamhetsplanen inte helt färdig än. Men alla prov ska vara
inrapporterade till SSRK Prov sista januari, så problemen måste snart vara lösta.

-

Viltspårsansvarig konstaterade att det just nu är lugnt och att vi kan vara stolta över att
Dalarna är en av tre avdelningar i Sverige som arrangerat över 200 spår på ett år. Hon
berättade också en i viltspårskommittén skickat in sina papper och har förhoppningsvis
sin viltspårdomarlegitimation klar snart.

-

Utbildningsansvarig har inkommit med en verksamhetsplan för 2015. Hon har också
meddelat att en av de som påbörjade sin instruktörsutbildning fortfarande har förhinder
att genomföra den sista helgen i utbildning och undrar om styrelsen går med på att hon
skjuter på detta moment ytterligare en tid.
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Styrelsen konstaterade att man inte har något att erinra mot att hon skjuter på den
sista delen av utbildningen till ett senare kurstillfälle.
Styrelsen diskuterade också frågan om utbildade instruktörer till våra kurser. Man fann
att det är viktigt att stötta och försöka inspirera medlemmar att gå SSRKs
instruktörsutbildningar. Man ställde sig också frågan om hur andra avdelningar
diskuterat kring dessa frågor.
Styrelsen uppdrog åt utbildningsansvarig att undersöka hur andra avdelningar löst detta
problem.
-

§6

Utställningsansvarig meddelade att det inte uppkommit något nytt sedan senaste
mötet.
Valberedningen

Sammankallande i Valberedningen informerade om att man ännu inte lyckats hitta någon
kandidat till ordförande posten. Ett antal namnförslag har dykt upp och alla har ännu inte
kontaktats. Hon ber att få återkomma i ärendet.
§7

Ekonomiskt bokslut

Avdelningskassören informerade om att det ännu inte finns ett färdigt bokslut att rapportera
om, utan ber att få återkomma.
§8

Verksamhetsberättelse 2014

Avdelningssekreteraren berättade att det inkommit årsberättelser från alla
verksamhetsansvariga och att hon är igång med att sammanställa dessa. Så fort det är klart
kommer ett Utkast till Verksamhetsberättelse för 2014 att skickas ut till alla styrelseledamöter
via e-post, så att styrelsen kan lägga sista handen vid den och göra den helt klar.
Styrelsen uppmanade avd.sekreteraren att sätta samman Verksamhetsberättelsen för 2014
och skicka den till revisorerna.
§9
Verksamhetsplan för 2015 inkl prel. budget
Avdelningssekreteraren informerade om att inte alla verksamheter var klara med sina planer
för 2015. Hon konstaterade att detta bör vara klart till månadsskiftet januari/februari eftersom
revisorerna behöver ha materialet i god tid.
Styrelsen konstaterade att arbetet i avdelningen förmodligen kommer att se annorlunda ut
framgent. Mycket mer av planeringen av våra olika aktiviteter i Dalarna måste samordnas och
t.ex. bör jaktansvarig, på samma sätt som viltspårsverksamheten gjort, knyta en grupp
intresserade personer till sig och bilda en jaktkommitté under styrelsen. Lokalt verkar sedan
arbetsgrupper inom våra olika regionala områden med det mer praktiska arbetet kring våra
olika arrangemang. Man fann också att det är av yttersta vikt att de olika regionerna inom
Dalarna finns representerade i kommittén.
Styrelsen uppmanade alla att skyndsamt inkomma med sina verksamhetsplaner till avd.sekr.
så att hon i god tid kan skicka dem till revisorerna.
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Årsmötet 22 mars 2015

Avdelningssekreteraren informerade om att arbetet med att planera för årsmötet fortskrider.
Liksom tidigare år beställs smörgåstårta och blommor till avtackningarna. Championatshästar
ska också beställas. Diplom till våra championatshundar kommer också att tas fram.
Styrelsen uppdrog åt sekreteraren att fortsätta planera och beställa förtäring och blommor till
årsmötet.
§ 11

Lag SM

Projektledningen för LagSM rapporterar att arbetet fortgår. 14 (av 15) avdelningar har anmält
ett lag. Nu är det öppet för andra att anmäla egna lag. Arbetet med att få tag i funktionärer är i
full gång. Förfrågan har gått ut till Västerbergslagen och Södra om de kan ansvara för varsin
ruta under Lag SM.
Gruppen som planerar Lag SM har många tankar och visioner om att det skulle kunna bli ett
stort evenemang med ett ”Provplats-torg”, som en mässa med utställare, försäljare, uppvisning
och andra aktiviteter.
Man efterlyser personer som är intresserade av att hålla i den s.k. ”Ploj-aktivitetsrutan” och
också idéer till aktiviteter i denna speciella ruta.
Styrelsen uppdrog åt Provledningen att fortsätta planerandet av Lag SM.
§ 12

25-årsjubileum

2015 firar SSRK Dalarna 25 år. Styrelsen fortsatte att diskutera kring frågan hur man skulle
kunna uppmärksamma vårt jubileum. Flera nya förslag poppade upp, som Familjedag med mat
– Visa upp våra hundar – Pröva på olika grenar inom vår verksamhet e.t.c.
En styrelseledamot, som har en del kontakter med Mollybob i Falun, väcker frågan om vi ska
beställa en jubileumslogga av henne. Det rör sig inte om någon större kostnad för att få ett
tryckunderlag.
Styrelsen beslöt att fundera vidare på jubileumsaktiviteter till nästa möte. Ledamoten
uppmanades att ta kontakt med Mollybob och beställa en jubileumslogga.
§ 13

Frågor som rör Falun/Borlängeområdet

Ingen rapport förelåg till dagens möte.
§ 14

Hemsidan

Webbmaster delade ut en skriftlig rapport, där han bl.a. beskriver arbetet med
viltspårsredovisningen. Han berättade också att SSRKs 70 års-logga nu finns upplagd på vår
hemsida. Ett Jul-Nyhetsbrev skickades ut i december och han konstaterade att det inte varit
något större intresse från medlemmarna i Dalarna att publicera ngt eget material. Tillsvidare
blir Nyhetsbrevet vilande. Han konstaterade vidare att Sektion Västerbergslagens sida inte
uppdaterats på länge och styrelsen finner att detta är olyckligt.
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Skrivelser

SSRK har skickat ut ”Statuter för SSRKs utmärkelser”. Det finns utmärkelser i tre valörer,
förtjänstmärke (brons), förtjänsttecken (silver) och hederstecken (guld) som avdelningar kan
ansöka om (två/år) och kostnaderna står avdelningarna själva för.
§ 16

Apportören

Manusstop för kommande Apportören är 15 april 2015 och sekr. Avd.sekreteraren påminner
om att hon vill ha in textmanus senast den 10 april 2015.
§ 17

Övriga frågor

Inga övriga frågor anmäldes.
§ 18

Nästa möte

Nästa möte blir den 2 februari i Studiefrämjandets lokaler i Falun.
§ 19

Mötets avslutande

Ordförande avslutade mötet och tackade ledamöterna för en givande diskussion.

