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Styrelsemöte

§ 55

Mötets öppnande

Ordföranden förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna.
§ 56

Val av Justerare

Justerare valdes att jämte mötesordföranden justera dagens protokoll.
§

Godkännande av dagordning

Dagordning godkändes
§ 57

Föregående protokoll

Protokollen från Extramötet, Årsmötet och konstituerande sammanträdet 2014-03-23 gicks
igenom. Konstaterades att Jaktkommittén för Siljan är vilande under 2014 och får återkomma
till styrelsen inför 2015 med vilka som då ingår i kommittén.
Styrelsen beslöt att göra ett förtydligande i protokollet från det Konstituerande sammanträdet
vad gäller Jaktkommitté för Siljans området.
§ 58
-

-

Rapporter
Avdelningsskassören, som var förhindrad att delta i dagens möte, hade inkommit med
en skriftlig rapport. Alla handlingar som Banken behöver för ett byte av behörighet är
klara, men ännu har han inte tillgång till kontot, varför någon kassaställning inte
föreligger till dagens möte. Han har fått alla transaktioner som gjorts under januari –
mars av gamla kassören.
Jaktprovssekretare rapporterade att alla prov för våren är fastställda, men alla är inte
inlagda i SSRK-prov ännu. Hs, har kontaktat Dala-avdelningen och diskuterat
möjligheterna kring att arrangera IWT. Styrelsen konstaterade att det finns ett intresse
inom avdelningen att arrangera ett sådant prov.
Styrelsen beslöt att skicka in en ansökan till Hs om att få arrangera IWT 2012016.
Jaktprovsansvarig tillsammans med en annan medlem deltog i WT-konferens 8-9 mars
och han ställer frågan om inte Dala-avdelningen ska arrangera en utbildning av WTfunktionärer. Styrelsen finner detta vara en god idé och konstaterar att detta kan var en
ypperlig ”vinteraktivitet” inför nästa års provsäsong.
Kommissarien för WT Bodarna 2014, redogjorde för läget och presenterade en
detaljerad budget för evenemanget. Han kunde glatt konstatera att provet är fulltecknat
och att samtliga domare är klara.
Han informerade vidare att det förekommit diskussioner kring möjligheten att arrangera
”Pröva-på-jaktprov”. Utbildningsansvarig konstaterade att hon också varit med i en
grupp som diskuterat samma sak.
Styrelsen konstaterar att man ser positivt på dessa ovan nämnda initiativ.
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-

Nuvarande och tidigare Utbildningsansvarig hjälptes åt med rapporten från
Utbildningskommittén. Provledarutbildningen är nu genomförd (med 31 deltagare från
Dalarna) och kostnaderna för avdelningen var låga och att man avser att tillskriva SSRKs
kassör med en önskan om att få ersättning för denna kostnad.
Utbildningsansvariginformerade om att hon kommer att bjuda in till en träff den 4 maj
med avdelningens aktiva kommissarier för ett utbyte av erfarenheter kring hanteringen
av SSRK-Prov. Även provledare inom avdelningen har visat intresse av att delta och
styrelsen finner att de naturligtvis också är välkomna på träffen. Pernilla gör en inbjudan
till Hemsidan.
En budget för apporteringskursen med inbjuden intruktör i april presenterades. Det
finns fortfarande platser kvar, men i dagsläget kommer kursen ändå att gå med ett
nollresultat.
Styrelsen konstaterade att det är OK och ger klartecken för kurstillfället.

-

Utställningsansvarig har skriftligt meddelat att kommittén behöver 10-12 funktionärer
till Utställningen i Rättvik, som kan ansvara för parkering och städning av körhallen efter
utställningen. De funktionärer som ställer upp kommer som tack för hjälpen att bli
inbjudna till någon aktivitet som avdelningen arrangerar framöver, vilken är dock inte
klart än. Västerbergslagen tar hand om cafeterian och behållningen härifrån tillfaller
sektion VB (någon inbjudan till aktivitet kommer alltså inte till dem som arbetar med
detta).

-

Ingen rapport från Viltspårkommittén förelåg.

§ 59

Rapport från Jaktkommittén Falun/Borlänge

Förelåg ingen rapport från Jaktkommittén Falun/Borlänge. (Siljan är ju vilande varför ingen
rapport förväntas)
§ 60

Summering av Årsmötet 2014-03-23

Avdelningssekreteraren konstaterade att det till ett annat år bör planeras för mer tid – både för
förberedelserna, årsmötet och aktiviteten.
Styrelsen diskuterade revisorernas PM gällande fördelning av gemensamma inkomster och
kostnader. Man konstaterade att det är nödvändigt att försöka få till stånd ett gemensamt
ansvar för Dalarnas övergripande kostnader för att inte helt tömma avdelningens kassa. Under
årsmötet väcktes en tanke om en ev. annan organisation med 1 kommitté för varje
verksamhetsområde (Jakt, viltspår, utställning, utbildning) inom avdelningen, istället för att ha
en uppdelning med sektioner som nu.
Styrelsen kom fram till att diskussioner snabbt bör komma igång med representanter för
kommittéerna och sektionerna, för att höra deras synpunkter på ovan nämna problem.
Styrelsen uppdrog åt jaktprovsansvarig att fundera vidare på frågan och återkomma till
styrelsen.
§ 61

Inför Funktionärsträffen

Konstaterades att alla som ska åka till Stockholm och Funktionärsträffen har anmält sig själva.
Vad gäller samåkning fastslogs att tidigare regel praktiseras: Längst bort boende börjar samla
upp övriga deltagare.

SSRK DALARNA

§ 62

WEBBPROTOKOLL 5/2014
(§55-67)
2014-04-08

Sida 3/3

Skrivelser

Avdelningen, genom jaktprovsansvarig har i ett mail ställt en fråga till kansliet om hur skrivelser
till Hs haneteras. Detta med anledning av att vår tidigare skrivelse gällande SSRK-Prov inte
kommit fram till Retrieveransvarig inom Hs. Utöver detta brev förelåg inga övriga skrivelser,
annat än de som tidigare skickats ut i Veckobreven. Veckobreven har inte föranlett någon
åtgärd från styrelsen.
§ 63

Hemsidan

Webbmasterdelade ut en skriftlig rapport från Webbmaster. Han konstaterade att SSRK Södras
Hemsida, som ligger under Avdelningens, fungerar bra och att sektionen sköter den själv. Han
konstaterar vidare att det optimala vore om hela Dalarna har samma ”Starthemsida”. Han
nämnde också att för viltspårsverksamheten gäller nu att man anmäler till rörliga prov från ett
ställe på avdelningens hemsida.
§ 64

Apportören

Avdelningssekreteraren informerade om att under Klubbnytt kommer den nya styrelsen att
presenteras med kontaktuppgifter, säsongens jaktprov och WT nämns också här. Utställningen
får en annons inne i tidningen liksom WT i Älgparken.
§ 65

Övriga frågor

Ingen övrig fråga anmäldes.
§ 66

Nästa möte

Styrelsen kom fram till att man behöver träffas med tätare mellanrum, åtminstone fram till
sommaren, för att få chans till mer diskussioner om en framtida organisation. Det har också
framkommit önskemål om ett schema för möten under en längre period för att underlätta
ledamöternas planering.
Styrelsen beslöt att nästa möte blir den 6 maj och därefter den 3 juni.
§ 67

Mötets avslutande

Ordförande avslutade mötet och tackade ledamöterna för en givande diskussion.

