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Styrelsemöte
Plats:
Tid:

Studiefrämjandet i Falun
18.30- 22.00

Innan dagens möte samlades ledamöterna och gick iväg för att ta en titt på det förråd som
Studiefrämjandet har i Falun och som SSRK Dalarna ev. skulle kunna få dela med dem. Man
fann att det absolut var en bra ersättare för det förråd vi har idag som är för trångt. Styrelsen
kom fram till att fortsätta diskussionen om förrådet med Studiefrämjandet.
§ 70

Mötets öppnande
Ordförande förklarade mötet öppnat.

§ 71

Godkännande av dagordning
Dagordningen gicks igenom och några övriga frågor anmäldes varefter den godkändes.

§ 72

Val av Justerare
Justerare valdes att jämte mötesordföranden justera dagens protokoll.

§ 73

Föregående protokoll
Föregående protokoll gicks igenom och styrelsen konstaterade att det under
hundförbudstiden måste skickas in en anmälan i förväg om vi arrangerar ett evenemang
med fler än 15 deltagande hundar. Styrelsen fann att det bör skrivas in i
arbetsordningen att det är den som, under hundförbudstiden (i SSRK Dalarnas regi)
arrangerar ett sådant arrangeman, också är den som ansvarar för att det i förväg skickas
in en rapport om detta till Hs.

§ 74

Rapporter

Kassören: informerade att det är svårt att göra en bedömning av det ekonomiska läget just nu
eftersom det hittills varit mest utgifter. Men poängterade att det kommer att se
annorlunda ut då anmälningsavgifter och annat kommer att komma in. Läget för
kostnaderna för Vilt är svårbedömda idag och han poängterar att samordningen vad
gäller viltinköp måste bli bättre.
Styrelsen beslöt att till nästa sammanträde ta upp frågan om att inrätta en post ”viltinköpare”.
Sekreteraren: hade i sin rapport redogjort för sina erfarenheter från Funktionärsträffen. Bl.a.
meddelade informationsansvarig, HS, att Royal Canin har ändrat sig till i år och inte
längre accepterar fler fodersponsorer på våra publika evenemang (WT och Utställning).
Detta har HS dock inte meddelat avdelningarna, något man tillslut fick tillstå. På våra
jaktprov däremot vill Royal Canin inte synas.
Utbildning: liksom viltspårsansvarig upplever Utbildningsansvarig att det varit problem med
Studiefrämjandet vad gäller kursadministrationen. Bl.a. har PM och inbetalningskort
skickats ut alldeles för sent. Utbildningsansvarig ska ta kontakt med Studiefrämjandet
och diskutera frågan. De flesta kurserna rullar på, 16 st har satt igång även om inte alla
kurserna blivit fulla p.g.a. återbud. Ett par planerade kurser har p.g.a. lågt antal anmälda
fått ställas in i vår, men kommer tillbaka till hösten. På förekommen anledning togs
frågan om löptikar och kursdeltagande upp till diskussion i styrelsen.
Styrelsen beslöt att inga löptikar ska få delta på våra kurser.
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Styrelsen fann att vid ett sent återbud och vid återbud utan ett veterinär- eller
läkarintyg ska någon återbetalning av kursavgiften inte ske. Utbildningsansvarig lovade
att titta över frågan och skriva ihop ett förslag till Kurspolicy och återkomma till
styrelsen.
Den medlem som anmält intresse av att gå instruktörsutbildningen, har ändrat sig och är
nu beredd att hålla kurser för SSRK efter utbildningen. Styrelsen såg positivt på den
förnyade förfrågan. Man diskuterade behovet av att skicka någon till utbildning nu och
kom fram till några frågor som bör utredas innan beslut kan tas:
- Hur ser läget ut med instruktörer idag? Hur många har vi och vilka vill gå en
vidareutbildning till certifierad, vilka fortätter med att hålla de grundläggande kurserna?
Kan man förutse om någon kommer att sluta hålla kurser för SSRK Dalarna inom en nära
framtid?
Styrelsen beslöt att dessa frågor bör belysas innan beslut om att utbilda fler instruktörer kan
fattas.
Jakt:

Ansvarig berättade att SSRK Dalarna fått en förfrågan om att stå som arrangör för
Retrievermästerskapet 2019. Styrelsen tog upp frågan och fann att förutsättningen är
att vi samarbetar med någon/några andra avdelningar om arrangemanget och att en
tidig och noggrann planering görs inför arrangemanget.
Mötet konstaterade att det blir två stora arrangemang samma år eftersom vi även
arrangerar Unghundsderbyt 2019.
Ansvarig fick i uppdrag att kolla med andra avdelningar hur man där hanterar viltinköp.

Styrelsen beslöt att uppdra åt jaktansvarig att påbörja en diskussion med SSRK Bergslagen om
ett samarrangemang av Retrievermästerskapet 2019.
Utställning: Ansvarig skrev i sin rapport att det tänkta Spanielprovet läggs på is till nästa år och
att vi har fått sponsringen från Agria.
Viltspår: Ansvarig skrev i sin rapport att viltspårsproven är i gång och att det är 8 anmälda till
avdelningens SM-Uttagning. Även viltspårskurserna är på gång med många deltagare.
Eftersom diskussionerna varit många och långa drog klockan iväg och man beslöt att frågan om
Fullmäktigemötet tas upp som sista punkt för kvällen. Styrelsen ser att en mall för Rapportering
bör upprättas och frågan tas upp till diskussion vid ett kommande möte.
§ 75

Inför fullmäktigemötet
Styrelsen hade till dagens möte läst igenom de motioner som ställts till
Fullmäktigemötet 21-22 maj och en genomgång av var och en gjordes. Ledamöterna fick
lägga sin röst på bifall eller avslag till motionen. Det var inte stora avvikelser i styrelsens
uppfattning och röstningen föll som redovisas nedan.
Avslag till motion nr 1, nr 2, nr 3, nr 5, nr 6, nr 8 och nr 10
Bifall till motion nr 4, nr 7 och nr 9.

Övriga frågor bordlades och tas upp på ett extra sammanträde inom kort.
§ 76

Nästa möte
Sekreteraren fick i uppdrag att sätta upp förslag på datum till nästa möte och skicka till
ledamöterna.

§ 77

Mötets avslutande
Ordföranden tackade styrelsens ledamöter och mötet avslutades.

