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Styrelsemöte
Plats:
Tid:

Studiefrämjandet i Falun
17.00- 21.15

§ 96

Mötets öppnande
Ordförande förklarade mötet öppnat.

§ 97

Godkännande av dagordning
Dagordningen gicks igenom och en fråga om inköp av utställningstält anmäldes varefter
dagordningen godkändes.

§ 98

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

§ 99

Föregående protokoll
Protokollen från de senaste två mötena gicks igenom. Frågan om att tillsätta en särskild
”Viltinköpare” diskuterades. Kassören tog på sig uppdraget att hålla ordning på hur
mycket vilt som finns inom avdelningen och vad som behöver kompletteras med. Frågan
om vem eller hur vilt köps in ber styrelsen att få återkomma med.
Vad gäller Retrievermästerskapet konstaterades att SSRK Dalarna svarat nej på förfrågan
från Hs om att arrangera RM 2019. Vad gäller senare RM-arrangemang tar vi ställning
först vid en ev. framtida förfrågan från Hs.

§ 100 Rapporter
Styrelsen fann att det skulle bra om det tas fram en mall för hur ”Rapportskrivandet” ska
göras. Ordförande tog på sig att ta fram en sådan mall. Bilagt finns de resp. skriftliga
rapporterna. Utöver dessa rapporterasdes följande under mötet:
- Utställningsansvarig lät meddela att sponsorfrågan och funktionärsbiten för utställning
2017 är inte helt löst än. Hon hade också en fråga om hon kunde få köpa in ett begagnat
utställningstält. Styrelsen hade inget att invända mot inköpet. Bord till årets utställning
kan ordförande fixa
- Utbildningsansvarig berättade att det är två fulla valpkurser. Det har inkommit en fråga
om vi kommer att ordna en föreläsning kring hundens anatomi, istället för den som blev
inställd. Ansvarig jobbar på att försöka få kontakt med föredragshållaren för att fråga
honom. Utbildningsansvarig berättar att hon har många idéer för kommande år - SSRK
Dalarna skulle kunna ordna med en ”Jaktcup” i WT format, ett Dalarnas eget Lag-SM
skulle vara kul att arrangera. Vi har fått en ny kontaktperson på Studiefrämjandet och
utbildningsansvarig ska försöka få till en träff med denna under hösten/vintern.
Studiefrämjande har en aktivitetsform som kallas ”Kompisgrupp”. Om det är några
stycken av våra medlemmar som regelbundet träffas för att träna sina hundar, kan de
rapportera in denna grupp till Studiefrämjandet och så får SSRK Dalarna ett lite bidrag
för denna träningsgrupp. Utbildningsansvarig kan ge mer information till de som är
intresserade.
- Viltspårsansvarig rapporterade att det bara blir en cup till nästa år, Spånkorgscupen.
SSRK Dalarna har fått frågan om vi skulle kunna arrangera Viltspårs-SM 2018. Ett
förslag som väcktes var om Spånkorgscuppen, skulle kunna fungera som ett SM.
Styrelsen bad Viltspårsansvarig att fundera vidare på frågan.
- Jaktansvarig berättade att även vid Kusåprovet fattades det anmälningar. Han berättade
också att det finns planer på att arrangera ett särskilt Funktionärsprov och uppmanar
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styrelsen att fundera på hur Funktionärsprovet ska vara. Ska det vara ett endagarsprov
med en klass eller flera klasser, kan det ske som ett samarbete med en annan avdelning
eller..? Frågan bör också diskuteras i Jaktkommittén. Jaktansvarig påpekar också att
reglerna säger att provledningen ska vara medlemmar i SSRK.
- Kassören berättade att han fått ordning på datorn igen och att det ekonomiska läget ser
bra ut. Jaktproven er ut att ha gått med plus i år.
- Repr. från Tollinggruppen berättade att Tollingprovet 23 september nu är fullt. 14 st är
anmälda och det kommer deltagare även från Norge.
- Avd.sekreteraren berättade att hon fått nytt lösenord till ”Snabbkollen” från Hs.
- Ordförande berättade att han har haft ett antal kontakter med utbildningsansvarig i Hs
om skapandet av ifyllningsbara PDF anmälningsformulär och att WT gruppen lagt förslag
om att det skall komma en regeländring vad gäller WT i Sverige.
§ 101 Arbetsordning för SSRK Dalarnas styrelse
Ansvarigberättade att hon inte fått in så många synpunkter på det utkast till
”Ansvarsområden inom styrelsen SSRK Dalarna” som presenterades vid förra mötet.
Styrelsen diskuterade dokumentet och kom fram till att man bör ha ett långtidsperspektiv
i skrivningen, att tänka framåt i ett fyraårsperspektiv. Det ska också skrivas in att den som
arrangerar någon aktivitet med fler är 15 hundar under ”Hundförbudstiden” måste
rapportera in detta i förväg till Hs.
Styrelsen beslöt att alla ska läsa och komma med synpunkter på dokumentet till ansvarig senast
1 oktober. Då ska också alla ha gjort en ”instruktionsbeskrivning” av sitt ansvarsområde
enl. förlaga i utkastet. Målet att detta styrdokument ska vara klart till årsskiftet ligger fast.
§ 102 Sponsorblad
Ulrika hade inte fått in så många synpunkter på Dokumentet ”Sponsorblad”.
Styrelsen beslöt att alla kommer in med synpunkter på dokumentet till Ulrika senast 1 oktober.
§103 Digital plattform för styrelsen
Något förslag till lösning på frågan om en gemensam digital plattform för styrelsen
förelåg inte. Arbetsgruppen tittar vidare på frågan och återkommer.
§ 104 Förrådsfrågan
Det är nu klarlagt att Studiefrämjandet inte vill ha in några frysar i utrymmet. Övrigt
material kan vi dock ha där. Det konstaterades att det bör byggas en avskärmning runt
”vårt” utrymme och att detta bör vara gjort till i november, så att Utställningsansvarig kan
ställa allt sitt material där efter utställningen.
§ 105 Försäljning av grillen
ansvarig berättade att grillen nu är testad och såld till OK Kåre.
§ 106 Valberedning
Avd.sekr. berättade att hon skickat en förfrågan till sektionsordförandena om förslag på
namn. Inget svar än från VB, Södra lät meddela att de har en person som är villig att gå in
i valberedningen, dock inte som sammankallande. Ordförande har frågat runt, men inte
fått någon villig att ta på sig ett valberedningsuppdrag. Han letar vidare.
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§ 107 Kalendern
Inget nytt för Kalendern förelåg.
§ 108 Hemsida & Facebook
Några ändringar på styrelsesidan nämndes. Det bör också göras tydligt att fotografering
under jaktproven inte är tillåtet utan att provledningen gett ett godkännande till det.
§ 109 Apportören
Avd.sekr. vill ha in Material till Apportören senast 10 oktober. Då ska annons för
årsmötet den 11 mars 2018 på Falu brukshundsklubb finnas med.
§ 110 Skrivelser
Förutom de veckobrev från Hs, som skickats ut till styrelsen, har Dalarnas
Folkrörelsearkiv meddelat att de höjer sina avgifter.
§111 Övriga frågor
-

-

Jaktkommittén samlas till möte i oktober
Styrelsen fann att vid våra arrangemang bör det finnas en förbandslåda för djur och
människa, en hjärtstartare samt, då kastare i båt förekommer, flytväst. Detta skrivs in i
Instruktionerna till nästa års verksamhet.
Styrelsen fann att inbjudningar till olika utbildningar som kommer till avdelningen läggs
ut på hemsidan/Facebook.

§ 112 Nästa möte
Nästa möte äger rum den 22 oktober, kl. 17.00 i Studiefrämjandets lokaler i Falun.
§ 113 Mötets avslutande
Ordförande tackade för ett givande möte och avslutade dagens möte.

