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Styrelsemöte

§ 101

Mötets öppnande

Ordförande Jenny Mellberg förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna.
§ 102

Val av Justerare

Justerare valdes att jämte mötesordföranden justera dagens protokoll.
§ 103

Godkännande av dagordning

Punkterna 6-8 tidigareläggs och en ny punkt 8b Retrievermästerskapet 2014 anmäls.
Dagordning godkändes med nämna ändringar.
§ 104
Rapport från Jaktkommittén Falun/ Borlänge
Jaktkommitténs sammankallande informerade om att Kusåprovet blev lyckat. Kommande prov
inom F/B är Faluprovet 20-21 september (ett elitprov). Man har inom jaktkommittén diskuterat
frågan om att ha sektioner eller inte och man har inom gruppen kommit fram till att man vill
fortsätta som en jaktkommitté. Man behöver dock bli fler i gruppen och man räknar med att
bjuda in till ett nytt möte under hösten. KM 2015 kommer att arrangeras av jaktkommittén F/B.
Styrelsen tackade för informationen.
§ 105

Valberedning

Två deltagare i valberedningen är sedan tidigare vidtalade. Västerbergslagen har nu också
anmält en representant och avdelningssekreteraren fick i uppdrag att kontakta Siljan för att få
ett namn också från dem.
§ 106

Diskussion kring en ev. omorganisation av SSRK Dalarna

Upprinnelsen till diskussionen var revisorernas påpekande vid årsmötet ang. den ekonomiska
situationen. De väckte frågan om inte alla delar i SSRK Dalarna, allstå även sektionerna, bör vara
med och ansvara för faktiska overheadkostnader och utbildningskostnader och som en
förlängning av den diskussionen kom frågan upp om sektionernas vara eller inte vara. Håkan
Stenman, VB, framhöll att det ideella arbetet inom sektion VB varit framgångrikt och ser en fara
i att detta kan gå förlorat i en omorganisation.
Mötet diskuterade utbildningsbiten och det framhölls att utbildade instruktörer är mycket
viktiga och driver verksamheten framåt. Det konstaterades att ansvaret för utbildning ska ligga
hos avdelningen.
I övrigt bör styrelsen sträva efter en delad ekonomi och portionera ut ansvaret till även
sektionerna (jaktkommittéernas ekonomi ingår redan i avdelningens). En viktig aspekt är att ta
fram en bild av vilka de centrala kostnaderna är och att fortsätta diskussionen om vems
ansvaret för ekonomin är och vems ansvaret är för ev. förluster inom avdelningens
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verksamheter. Frågan väcktes om vad som gäller rent juridiskt. Mötet kom fram till att centrala
verksamheter för avdelningen är: 1.Utställning, 2. Viltspår och 3. Jaktprov. I detta ligger också
ett ansvar för att utbilda hundägare i vår region.
Mötet diskuterade också frågan om HUR man skapar gemenskap inom avdelningen så att t.ex.
funktionärsbiten känns som allas vårt ansvar.
Styrelsen beslöt att uppdra åt en mötesdeltagare att kontakta revisorerna och höra med dem
om vad som juridiskt gäller för ekonomin.
Vidare beslöts att uppdra åtavdelnings kassören att ta fram en sammanställning på hur de
faktiska overheadkostnaderna ser ut.
§ 107

Lag SM 2015

Frågan om att WT i Bodarna nästa år arrangeras som ett Lag SM har tidigare diskuterats i
styrelsen. Förslaget är att arrangera ett Lag SM den 15-16 augusti 2015. Provet ska bestå av
Avdelningslag, där lagen tas ut genom ett uttagningsförfarande inom resp. avdelningar. Varje
lag ska bestå av fem hundar, NKL,ÖKL, ELIT, enligt den ursprungliga modellen.
Styrelsen ser positivt till arrangemanget och ber gruppen fortsätta planeringen av ett Lag SM i
Dalarna och uppmanar gruppen att inkomma med budget för arrangemanget.
§ 108

Föregående protokoll

Protokoll från 2014-06-18 gicks igenom, varefter det lades till handlingarna.
§ 109
-

-

-

Rapporter
Avdelningskassören rapporterade att behållningen till dags dato på kontot är god.
Siffrorna som presenterades var exkl. anm. avgifter till utställningen 21 september. Han
konstaterade också att alla kostnader för genomförda jaktprov inte har reglerats fullt ut
än. Vad gäller Siljans bankkonto har han fortfarande inte fått tillgång till det, men
kommer att ta förnyad kontakt med banken.
Jaktprovsansvarig rapporterade att sedan sist har ett lyckat tvådagars prov i Kuså
arrangerats. KM i Älgparken hade ett nästan 60 deltagare. Södra arrangerade ett WT i
juli där 90 deltagare kom till start. Jaktprovet i Garpenberg, tvådagars, var fulltecknat
och blev lyckat. Han konstaterade att sekt. Södra ev. kommer att arrangera ett särskilt
prov, ÖKL, under hösten. Kent rapporterade att han har haft en lång diskussion med
Royal Canin, som dragit ner på sin sponsring. Idag är det endast stora evenemang (70100 startande hundar) som kan räkna med stöd. Innevarande avtal löper på 1 år.
Mötet informerades om att Siljan planerar för att arrangera ett jaktprov nästa år till
minne av Christer Sålder, som tragiskt gick bort under sommaren.
Viltspårsansvarig informerade om att vid SM i Viltspår hamnade dalarnas representant
på en hedrande 6:e plats. Till NM hade Dalarna två representanter. Det svenska laget
placerade sig sist. 3 st. spårcuper är nu avklarade och det har varit ett stort intresse för
dessa cuper. Frågan har väckts om hur starterna bör lottas på något sätt p.g.a. det stora
antalet anmälningar.
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Utbildningsansvarig rapporterade att kurserna nu är avslutade i Falun/Borlänge
regionen och att en valpkurs pågår i Siljan. Den valpkurs som genomfördes hade 10
deltagande hundar. Efter beslutet i styrelsen förra gången om rekommenderat antal 46-deltagnade valpar/instruktör, kom frågan upp om inte instruktören för valpkursen bör
få ett helt cirkelledararvode för den kursen? Avdelningen kommer under hösten att
arrangera ett par filmkvällar i Studiefrämjandets lokaler i Falun och man kommer att
ordna ett Träningsmocktrail den 19 oktober, i Falun/Borlängeområdet. Utb.ansv.
berättade att den ”Prova-på-dag” med spaniels som planerats, har blivit framskjuten på
obestämd tid. Hon nämnde också att Lisselhaga ridhus kommer att bokas för
träningsdagar i vinter. En ny instruktörsutbildning är på gång och en medlem har anmält
intresse av att gå denna utbildning.
Styrelsen beslöt att en medlem får gå instruktörsutbildningen och att ett avtal om detta
ska tecknas.
Styrelsen beslöt vidare att instruktören ska erhålla ett helt cirkelledararvode för
valpkursen 2014.
Styrelsen diskuterade möjligheten att arrangera en utbildnings-/informationshelg kring
kommissariearbetet inom C-prov, SSRK-prov samt förberedelser inför kommande IWT
Styrelsen beslöt att ställa sig positiva till en samordnad utbildningsinsats

-

§ 110

Utställningsansvarig meddelade att det var runt 20 deltagande hundar i den
utställningsträning som man bjudit in till i Falun/Borlängeområdet och att en
träningsdag pågår i Mora under kvällen. Planer finns på att försöka anordna en
utställningsträning till i Falun/Borlänge framöver. Hon kunde berätta att 101 hundar är
anmälda till den inofficiella utställningen i Falun 21 september och att det fortfarande
finns stort behov av fler funktionärer. Utb.ansv. har också behov att försöka få låna tre
tält till den 21:a. Styrelsen konstaterade att det finns tält inom avdelningen och att
dessa går säkert att låna.
Rapport från WT Bodarna

Provledningen rapporterade att WT blev ett lyckat arrangemang med många positiva
reaktioner. Det framfördes under kvällssupén ett stort tack till arrangörerna och man pekade
på den goda uppslutningen även till denna supé. Ekonomisk pekar allt i dagsläget på ett positivt
resultat. Mindre angenämt var dock att en av förarna i samband med sin prövning gjorde en
otrevlig och diskvalificerande korrigering av sin hund, vilket gjorde att han omedelbart fick
lämna provet samt att det renderade honom ett D i resultatet. Styrelsen diskuterade den
uppkomna situationen och fann att det som hundföraren gjorde är ett beteende som aldrig kan
accepteras och att om det händer igen blir han nekad deltagande i våra aktiviteter.
Styrelsen beslöt att ge den felande hundföraren en reprimand samt uppdrog åt provledning
samt en representant från styrelsen att ha en träff med honom och upplysa om hur vi ser på
det inträffande.
§ 111

Utställning i Rättvik 9 november 2014

Den 9 november arrangeras SSRK Dalarnas officiella utställning. Körhallen i Rättvik är bokad.
Det föreligger även här ett stort behov av att få tag i funktionärer, ca 15 st. Ansvarig
rapporterade att utställningskommittén av flera anledningar tyvärr kommer att tappa
deltagare. Efter den 9 november ser det ut som om annsvarig själv är den enda som blir kvar.
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Styrelsen diskuterade problemet och fann att detta är en stor och viktig fråga.
Utställningsverksamheten har alltid varit ett bra och inkomstbringande arrangemang, vilket
kommit hela avdelningen till godo. Det skulle vara mycket negativt för avdelningen om inte vi
skulle ha möjlighet att arrangera utställningar. Hur ska vi få till ett väl fungerande
funktionärsarbete? Hur kan vi stärka ett övergripande samarbete inom avdelningens olika
”grenar”? Finns det behov av att hitta externa samarbetspartners?
Styrelsen uppmanar utställningskommittén att inkomma med en lista över arbetsuppgifter för
funktionärerna vid utställningen i Rättvik.
Styrelsen konstaterade vidare att ovan tecknade frågor berör hela avdelningen och alla resp.
verksamheter uppmanas fundera över situationen.
§ 112

Retrievermästerskapet 25-26 oktober 2014

SSRK Dalarna är tillsammans med SSRK Bergslagen och SSRK Värmland arrangörer av årets
Retrievermästerskap på Stora Sundby. Arrangörsgruppen till Retrievermästerskapet hade möte
i augusti och arbetet är i full gång. Det kommer att bli 24 startande ekipage och den
ekonomiska bilden ser bra ut.
§ 113

Skrivelser

Inga nya skrivelser har inkommit, förutom de veckobrev från SSRK Hs som skickats ut sedan
tidigare. Veckobreven har inte föranlett någon annan åtgärd från styrelsens sida än att SSRKs
förslag till regelrevideringar finns utlagda på hemsidan, så att våra medlemmar kan läsa och
tycka till på ett kommande möte.
§ 114

Facebook

Styrelsen kunde konstatera att vår Facebooksida rönt stor uppskattning bland både
medlemmar och andra.
§ 115

Hemsidan

Styrelsen konstaterade att vi har en trevlig och levande hemsida, men att det behövde göras en
uppdatering av uppgifterna under ”Kommittéer”.
§ 116

Apportören

Avdelningssekreteraren informerade om att hon behöver ha in material till Apportören senast
den 10 oktober. Viktigt att notera att aktiviteter under tidig vår bör komma med i detta nr.
Tidningen beräknas komma ut vecka 50 (8-14 december).
§ 117

Övriga frågor

Advelningsordförande väckte frågan om det är aktuellt att göra ngn skrivelse till
Valberedningen ang. kommande fullmäktigeval. Styrelsen konstaterade att så inte var fallet.
Vidare informerade jaktprovsansvarig om att SSRK Dalarna skickar en motion till SSRK gällande
en önskad ändring i jaktprovsbestämmelserna. Detta med anledning av att våra tidigare
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skrivelser i ärendet inte behandlats av SSRK centralt. Mötet fann det som en bra idé och kom
fram till att det vore bra att i motionen hänvisa till diarienumret på våra tidigare skrivelser.
Styrelsen uppmanade jaktprovsansvarig att föra in nämnda dnr och ställer sig positiva till att
skicka in en motion.
§ 118

Nästa möte

Nästa möte blir den 11 november i Studiefrämjandets lokaler i Falun..
§ 119

Mötets avslutande

Ordförande avslutade mötet och tackade ledamöterna för en givande diskussion.

