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Styrelsemöte  
 
 
§ 68 Mötets öppnande 
 
Ordförande förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna.  
 
§ 69 Val av Justerare 
Justerare valdes att jämte mötesordföranden justera dagens protokoll. 
 
§ 70 Godkännande av dagordning 
 
Dagordning godkändes 
 
§ 71 Föregående protokoll 
 
Protokollen från sammanträdet 2014-04-08 gicks igenom och styrelsen konstaterades att en 
budget för IWT bör tas fram  
 
Styrelsen beslöt att lägga protokollet till handlingarna. 
 
§ 72 Rapporter 
 

- Avd.kassören rapporterade att behållningen på postgirot är god. Han berättade också 
att han har bokat in en träff med revisorerna för att gå igenom kvarstående frågor.  

- Jaktprovssekreteraren har inför mötet skickat ett mail där han informerar om att sektion 
Södra har tvingats ställa in jaktträningarna i Älgparken 10 och 17 maj. 
Han tipsar också om att avd. Jämtland-Härjedalen har tagit fram ett Utbildningsavtal 
som kan användas av andra avdelningar. SSRK Dalarna har från Retrieverjaktkommitté, 
fått förfrågan om vi kan tänka oss att vara medarrangörer till Retrievermästerskapet i år. 
Styrelsen kunde konstatera att det var kort om tid och att det bör funderas vidare på.  

- Viltspårsansvarig har i en skriftlig rapport meddelat att säsongen är igång med rörliga 
prov. Den anmälningsblankett för viltspårsverksamheten som tagits fram av 
Webbmaster fungerar nu och alla anmälningar till viltspår kan göras via SSRK Dalarnas 
hemsida.  
Grangärdeshelgen hade så många anmälda att man varit tvungna att lotta deltagarna. 
Glädjande att det även kommit flera långväga deltagare.  
Helgkursen ”Viltspår – utveckling mot elitspår” fick ställas in p.g.a. ansvarigs benbrott. 
Kursdeltagarna kommer att erbjudas gå kursen så snart instruktören är återställd.  
NM i viltspår ska arrangeras av Sverige nästa år och hon bedömer att Dalarna har 
kapacitet att klara av ett sådant arrangemang ifall det skulle komma en förfrågan.  

- Utbildningsansvarig informerade om att den kommissarieträff som hon bjudit in till fick 
ställas in p.g.a. för få anmälda (2st). Vidare berättade hon att kurserna har kommit 
igång. Det är nu två jaktlydnadskurser som går. Funderingar finns om att bjuda in till en 
del nya aktiviteter för hundägare under hösten. Inget är klart utan hon återkommer 
med det 



SSRK DALARNA WEBBPROTOKOLL 6/2014 Sida 2/3 
 (§68-83) 
 2014-05-12  
 

- Utställningsansvarig berättade att hon ännu inte fått in namn på några funktionärer till 
utställningen i Rättvik. Problemen med att få tag i funktionärer diskuterades. Liksom 
tidigare år kommer BUS att ta hand om administrationen vid denna officiella utställning. 
Hon kunde också berätta att en kommittéledamot hoppar av sitt uppdrag, eftersom hon 
flyttar från Dalarna. Utsat.ansv. informerar vidare om att en inofficiell utställning 
kommer att arrangeras den 21 september på Falu Brukshundsklubbs område. En budget 
kommer att presenteras. Administrationen av denna inofficiella utställning kommer vi 
att ta hand om själva genom att vi använder oss av det anmälningssystem som 
Webbmaster arbetat fram. Kommittén, som själva kommer att vara funktionärer, 
behöver dock hjälp av några fler funktionärer under arrangemanget. Utst.ansv. gör en 
förfrågan om att vi själva kan baka ngt till detta arrangemang, allt för att hålla 
kostnaderna nere. Kommittén planerar också för en helg med utställningsträning.  
 

§ 73 Rapport från Jaktkommittén Falun/Borlänge 
 
Förelåg ingen rapport från Jaktkommittén Falun/Borlänge.  
 
§ 74 Rapport från Funktionärsträffen  
 
Avdelningsardföranden berättar att man i ordförandegruppen diskuterade ekonomi och Hs 
konstaterade att deras enda inkomstkälla är medlemsavgifterna och att man arbetar aktivt med 
sponsringsfrågan.  
Jaktprovansvarig ber i sitt mail att få återkomma med sin rapport från Funktionärsträffen.  
Viltspårsansvarig rapporterade att funktionärsträffen varit givande. Hs viltspårskommitté 
planerar att utforma en ny viltspårsinstruktörsutbildning. 
Utbildningsansvarig berättade att man i deras grupp diskuterat frågan om hur man kan sprida 
information om SSRK och försöka få fler medlemmar. Alla bör fundera på att ta fram ett reklam-
/informationsmaterial för sin verksamhet, för att sprida och kanske uppmärksamma fler 
hundägare om SSRKs verksamheter. Olika förslag på aktiviteter för att locka hundägare till 
SSRKs arrangemang diskuterades också.  
Styrelsen tog också upp diskussionen om ett informationsmaterial för SSRK Dalarna och olika 
typer av aktiviteter för våra hundägare för att bl.a. locka till oss fler medlemmar.  
 
Styrelsen uppdrog åt ordförande och sekreterare att fortsätta titta på frågan om ett 
informationsmaterial för SSRK Dalarna och ser positivt på tankarna om nya aktiviteter för 
hundägare i Dalarna.  
 
§ 75 Valberedning 
 
Inga namnförslag till en Valberedning har inkommit och styrelsen ansåg att varje sektion och 
kommitté ska utse varsin representant till valberedningen. 
Styrelsen uppdrog åt avd.sekr. att skicka ut en förfrågan till både sektioner och kommittéer 
 
§ 76 SSRK Dalarna och Facebook 
 
Ordföranden berättade om Facebook och att riktlinjerna är att alla styrelsemedlemmar själva 
ska kunna lägga in/ta bort inlägg. Vi kommer att starta en mer officiell sida också. Notera att 
det som publiceras på Facebook ska finnas på hemsidan också.  
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Styrelsen uppdrog åt avd.sekr. att vara redaktör för Facebook. 
 
§ 77 Organisation av SSRK Dalarna 
 
Styrelsen diskuterade revisorernas önskan om en ev. förändrad organisation av SSRK Dalarna. I 
ett första skede bör vi få en bild av hur de gemensamma kostnaderna ser ut. 
Styrelsen uppdrog åt avd.kassören att ta fram en översikt av de gemensamma kostnaderna. 
 
§ 78 Skrivelser 
 
Jaktprovsansvarig har skickat en förfrågan till Hs om möjligheten för att SSRK Dalarna att få 
arrangera IWT i Sverige år 2016      Bilaga § 78 
 
§ 79 Hemsidan 
 
Webbmaster har lämnat en skriftlig rapport, där han meddelar att resultatredovisningen på 
hemsidan har delats upp för resp. år på Jakt och på Viltspår. Detta för att inte göra hemsidan 
för tungarbetad och för att kunna strukturera upp år efter år. Celona, företaget som tidigare var 
support vid problem på hemsidan, har sålts och det nya företaget har föreslagit ett nytt 
supportavtal. I dagsläget är detta avtal för kostsamt för oss, så ännu finns inget nytt avtal om 
support. Hemsidan är justerad så att den går att läsa från plattor och Iphones, ett val som gäller 
åtminstone tillsvidare.      
 
§ 80 Apportören 
 
Avd.sekr. informerade om att manusstopp till nästa Apportören är 1 augusti och att hon vill ha 
in material SENAST 25 juli.  
 
§ 81 Övriga frågor 
 
Ingen övrig fråga anmäldes. 
 
§ 82 Nästa möte 
 
Styrelsen beslöt att nästa möte ska vara den 17 juni, kl. 18.30 i Studiefrämjandets lokaler. 
 
§ 83 Mötets avslutande 
 
Ordförande avslutade mötet och tackade ledamöterna för en givande diskussion. 
 
 
 


