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Styrelsemöte

§ 84

Mötets öppnande

Ordförande förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna.
§

Val av Justerare

Justerare valdes att jämte mötesordföranden justera dagens protokoll.
§ 85

Godkännande av dagordning

Dagordning godkändes
§ 86

Föregående protokoll

Protokollet från 2014-05-12 gicks igenom. Jaktprovsansvarig informerade om att Hs inte
inkommit med något svar på de skrivelser som SSRK Dalarna skickat dem. Vidare togs
protokollet från extrabeslutet ang. ansökan om viltspårsdomarutbildning igenom. Protokollen
lades därefter till handlingarna.
§ 87
-

-

-

-

Rapporter
Avdelningskassören rapporterade att behållningen på kontot till dags dato är god. Det
kommer fortfarande in anmälningsavgiftertill jaktprov direkt till avdelningens konto (istf
till SSRK Prov). Konstaterades att den som har bäst insikt i vilka som betalat vart är
provets kommissarie.
Jaktprovssekretaren rapporterade att det kommit in 32 anmälningar till Dalarnas KM,
som arrangeras i Älgparken i Långshyttan. Han berättade att sektion Södras jaktprov i
Dräcke fungerat bra. Kommande prov är WT: Västerbergslagen 22 juni, Älgparken 12 juli
samt Bodarna 16-17 augusti, B-prov: Kuså 30-31 juli, Ludvika 23-24 augusti, Garpenberg
30-31 augusti, Falun 20-21 september
Viltspårsansvarig berättade att hon är igång med nybörjar kursen. Grangärdecupen fick
så många anmälningar att alla tyvärr inte kunde beredas plats. Man diskuterar inom
viltspårskommittén problemet med bortlottningar. Uttagningen till Viltspår-SM är klar.
SSRK Östergötland kommer att ta hand om årets NM i Viltspår.
Utbildningsansvarig, som var förhindrad att närvara vid dagens möte, hade skickat en
skriftlig rapport. Där berättar hon att hon nu är certifierad instruktör. Jaktlydnadskursen
i Ornäs/Storsund är avslutad och frågan ställs om cirkelledararvode till den ena
instruktören. (Hon själv får inget arvode för denna kurs, som är en ”avbetalning” för
hennes instruktörsutbildning.) Valpkursen har just nu 8 deltagare och startar 18 juni.
Styrelsen diskusterar frågan om hur många deltagare en valpkurs i vår regi bör ha och
frågan som väckts gällande medlemskap i SSRK för kursdeltagare även på valpkurser.
Styrelsen finner att ett medlemskap i SRRK innebär att en kursdeltagare omfattas av
SSRKs försäkringar, vilket är en trygghet för avdelningen. Den ”prova-på-dag för
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spaniels” som diskuteras har flyttats fram till slutet av sommaren eller till hösten. De
återkommer med budget för dagen.
Styrelsen beslöt att rekommendera ett maxantal om 6 valpar/instruktör som ett
lämpligt antal deltagande hundar i våra valpkurser.
Vidare beslöt man att alla kursdeltagare ska ha löst medlemskap i SSRK, eftersom
deltagarna då omfattas av SSRKs försäkringar. Styrelsen pekar på vikten av att redan i
inbjudan till en kurs påpeka att (förutom att hunden ska var vaccinerad) ska
medlemskap i SSRK ska vara löst vid kursstarten. Det är också viktigt att påpeka att
kursen kommer att arrangeras ute i naturen och att det stundom kan vara i ojämn
terräng.
Vidare beslöt styrelsen att en av instruktörerna är berättigad till cirkelledararvode för
valpkursen och uppmanar kassören ta kontakt med Studiefrämjandet ang. utbetalning
av arvoden samt utbetalning av kursavgifter.
Utställningsansvarig meddelar att man har gjort en budget för den inofficiella
utställningen och att resultatet pekar på ett överskott. Återstår att engagera lämpliga
ringsekreterare, men det krävs inga auktoriserade sådana till denna utställning.
Gruppen arbetar vidare med sponsringsfrågan och tycker att det ser ljust ut. En
ringträningsdag kommer att arrangeras före själva utställningen. Utst.ansv. meddelar
också att hon är intresserad av att åka på den utbildningsdag som SSRK arrangerar i
höst. Nedansiljan brukshundsklubb har ställt en fråga till SSRK Dalarna om de kan
annonsera för sin inofficiella utställning? I gengäld kan SSRK Dalarna annonsera på deras
hemsida om vår inoff.utställning.
Styrelsen fann att man ser positivt på deltagande i SSRKs utbildning samt att man inte
har något att invända emot att göra ett utbyte av hemsidesannonser med Nedansiljan
brukshundsklubb.

§ 88

Rapport från Jaktkommittén Falun/Borlänge

Förelåg ingen rapport från Jaktkommittén Falun/Borlänge.
§ 89

Rapport från representantskapsmötet

Avdelningsordförande berättade att det som togs upp på representantskapsmötet var denna
eviga frågan om omorganisation inom SSRK. Deltagarna blev indelade i 4 grupper där man fick
ge sin syn på hur SSRK ska se ut i framtiden. Resultatet blev 4 helt olika svar beroende på vilken
grupp det var, så frågan är hur mycket klokare någon blev på det.
Styrelsen beslöt att notera informationen.
§ 90
Retrievermästerskapet 2014
SSRK Dalarna kommer att tillsammans med SSRK Bergslagen att arrangera årets
Retrievermästerskap på Stora Sundby. En budget kommer att presenteras, men en preliminär
budget just nu ligger på +/-0.
Styrelsen beslöt att ställa sig positiva till arrangemanget och anser att det är viktigt att värna
våra inhemska domare, varför man förordar att provet döms av svenska domare. Styrelsen ser
gärna att nya, ännu inte färdiga domare tas med i bedömningsarbetet parallellt med de
auktoriserade domarna i ett erfarenhets-/utbildningssyfte.
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Lägesrapport WT Bodarna, PAW Cup.

Provledningen rapporterade att arbetet rullar på. 1 reserv, av 31 st, har kommit med hittills.
Inköp av ammunition är på gång och det kommer att räcka till fler arrangemang. Bl.a. har
Falun/Borlänge och Södra anmält behov av ammunition. Fakturan kommer sedan att delas
mellan mottagarna av ammunitionen. Även Västerbergslagen har anmält behov men de
behöver sin ammunition tidigare, varför de själva gör en egen beställning.
Bilaga § 91 + 96
§ 92
Valberedning
Sekt. Södra och Fln/Blnge har anmält deltagare att ingå i Valberedningsgruppen.
Västerbergslagen har inte inkommit med ngt förslag på namn än.
Styrelsen hälsar de två deltagarna välkomna till valberedningsarbetet och uppmanar
Västerbergslagen att hitta enrepresentant till valberedningen.
§ 93

Diskussion kring en ev. omorganisation av SSRK Dalarna

Det förelåg inget konkret förslag på omorganisation till dagens möte. Men diskussionerna
fortsätter och till nästa möte bör representanter för både sektioner och jaktkommittéer bjudas
in.
Styrelsen beslöt att till styrelsens nästa möte bjuda in Jaktkommittén Falun Borlänge samt
sektion Västerbergslagen.
§ 94

Skrivelser

Inga skrivelser utöver Veckobreven har inkommit. Veckobreven har inte föranlett någon åtgärd
från styrelsens sida.

§ 95

Facebook

Styrelsen diskuterade hur inläggen på Facebook ska göras.
Styrelsen beslöt att planerade verksamheter ska finnas presenterad på SSRK Dalarnas hemsida
först. Däremot kan nyheter om erhållna mästartitlar eller andra bra resultat läggas ut på
Facebook innan de blir presenterade på hemsidan.
§ 96

Hemsidan

Webbmaster delade ut en skriftlig sammanställning. Nu finns Viltspårsresultaten utlagda på
hemsidan i en ”total-lista” och att de uppdateras allt eftersom.-Om man vill läsa vår hemsida
från annan plats än en dator, går det nu bra med plattor och Iphones. Däremot fungerar det
inte från s.k. Androider. Det skulle bli mycket kostbart att fixa så att även detta skulle vara
möjligt, varför webbmaster avstått denna möjlighet.
§ 97

Apportören

Avdelningssekreteraren informerade om att hon behöver ha in material till Apportören senast
den 25 juli. Tidningen beräknas komma ut vecka 37 (8-14 september).
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Övriga frågor
Styrelsen informerades om att då Program, PM och Kataloger tas fram skall Agrias logga
finnas med.
Frågan om en WT utbildning till vintern tas upp. En grupp bestående av medlemmar i
Dalarna kommer att hålla i utbildningen, som föreslås vara i form av en provledarträff.
Hs har satt upp som krav att ingen får arrangera ett WT utan att följa framtagna RoA för
WT. Förutom målet att alla som vill arrangera ett WT ska vara insatta i RoA är målet
också att åstadkomma ett gemensamt synsätt för WT i Dalarna.
Styrelsen beslöt att ställa sig positiva till utbildningen och uppmanar gruppen att jobba
vidare.

§ 99

Nästa möte

Nästa möte blir den 2 september i Studiefrämjandets lokaler i Falun..
§ 100

Mötets avslutande

Ordförande avslutade mötet och tackade ledamöterna för en givande diskussion.

