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Styrelsemöte
Plats: Studiefrämjandet i Falun
Tid: 18.30 – 21.30
Närvarande
Hans Westberg
ordförande
Gunilla Holm Nyberg
sekreterare
Kent Lindström
Agne Nyberg
Anki Holmgren
Pernilla Astemark Hjelm
Ewa-Lisa Hoel
Ulrika Ebenhard
Sara Wester

§ 92

Mötets öppnande

Ordförande Hans Westblad förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna.
§ 93

Godkännande av dagordning

Dagordningen gicks igenom och en Övrig fråga anmäldes:
- Rapport om vår motion till fullmäktige ang. särskilt B-prov för funktionärer.
§ 94

Val av justerare att jämte ordf. justera protokollet

Ewa-Lisa Hoel valdes att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
§ 95

Föregående protokoll

Föregående protokoll från 2015-05-20 gicks igenom.
Styrelsen beslöt lägga protokollet till handlingarna
§ 96
-

Rapporter
Sekreteraren
Gunilla informerade om hon varit kontakt med Britt Andersson på SKK och diskuterat
dopingtester av hund på våra olika prov. Vi kan inte själva utföra ett dopingtest av ngn
hund utan det kan endast utföras av en av SKK förordnad dopingansvarig. Denne ska
erhålla ett arvode á 850 kr/dag.+ resor och mat. Analysen av det tagna urinprovet
skickas sedan för analys (idag till Travlab.) och kostar 2 500 kr + provtagningsmaterialet
á ca 100 kr. SKK påpekar att det är viktigt att det i tävlings-PM informeras om att
dopingtester kan komma att genomföras.
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Kassören
Agne meddelar att resultatet för Lag-SM inte ser ut att gå med plus. Alla räkningar har
dock ännu inte kommit in och inte all sponsring heller. Överhuvudtaget ser det ut att bli
mer utgifter för SSRK Dalarna i år jämfört med förra året. Agne informerade också om
att han ska ta kontakt med Studiefrämjandet och höra när de redovisar våra intäkter
från kurserna och kolla om det är möjligt att få en ”underhand- information” om hur det
ligger till.
Jaktansvarig
Kent berättade att provsäsongen är i full gång och att det är många anmälningar till NKL.
Däremot är det dålig uppslutning till ÖKL 0ch EKL, ngt som ser likadant ut i hela landet.
Vidare informerade han om att sektion Siljan nu är igång igen och att de haft många
hundar anmälda till sina prov. Kent har en Jaktkommitté för SSRK Dalarna på gång och
de planerar in ett möte nu till hösten. Frågan om man inom SSRKs jaktprovsverksamhet
skulle kunna ha en ”Domarenkät” som deltagare/arrangörer kan få fylla i (på
motsvarande sätt som Utställningsverksamheten har) diskuterades. Styrelsen kom dock
inte fram till ngt beslut i ärendet. Vidare diskuterades problemet med att det inte finns
något sätt att uppmärksamma/rapportera att en hundförare uppför sig dåligt på ett
prov och diskvalificeras. SSRKs policy tar inte upp denna fråga. En blankett, motsvarande
den om olämpligt uppförande av hund, borde finnas.
Viltspår
Ewa-Lisa tycker att viltspårsverksamheten rullar på bra. Hon berättade att Viltspår-SM
har genomförts och att vid Nordiska mästerskapen i Viltspår kom det svenska laget, med
tre Dalahundar, på 1:a plats. Våmhuscupen har genomförts och arrangemanget var
lyckat. En helgkurs med inriktning mot elitspår var fulltecknad. Utbudet av sådan kurs är
inte stort, så det var inte bara dalfolk utan även deltagare från Stockholm, Karlstad och
Fagersta som deltog. Till nästa år kommer ingen GrangärdesCup att genomföras och ev.
inte Tisjöprovet heller.
Det anmälningssystem som SSRK använder fungerar mycket bra och andra avdelningar
har visat intresse av att köpa/använda sig av systemet. Styrelsen konstaterade att EwaLisa hänvisar intresserade att kontakta Hans Westblad, SSRK Dalarna.
Utbildning
Pernilla berättade att kurserna rullar på enligt plan. Jenny Mellberg har startat en
valpkurs med 6 hundar. Intresset var så stort att man skulle kunna ha fler valpkurser
under hösten. Sara Wester har två jaktlydnadskurser med 6 +6 hundar på gång. Även hit
har intresset varit stort.
-En FB-R dag, den 25 oktober, kommer att genomföras i samarbete med GRK och FRK. 4
ekipage kommer att på plats bedömas praktiskt och intäkterna av detta tillfaller SSRK
Dalarna.
- En Utställningsträning har genomförts med fem anmälda ekipage.
- Pernilla har ett förslag om att vi ska arrangera en A-provträning på Kybacka gård till
våren. En NKl-grupp halva dagen och en ÖKL-grupp andra halvan.
- Frågan har väckts om vi tillsammans med bl.a. SSRK Värmland ska arrangera en Tollingprovledarkurs. Styrelsen tog vid dagens möte inte ställning till frågan, utan
rekommenderar att man börjar med att undersöka intresset av Tollingprov i vårt
område.
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- Pernilla håller på att undersöka vilka möjligheterna är att kunna arrangera en
instruktörsdag i samarbete med sektion Södra. Förslaget är en halvdag med jaktliknande
verksamhet och därefter en planeringseftermiddag. Än är inget klart utan hon ber att få
återkomma. Styrelsen fattar vid behov beslut i frågan via mail eller telefon.
Utställning
Anki meddelade att det nu är klart att vi inte har tillgång till Körhuset i Rättvik för vår
utställning 2016. Hon uppmanar styrelsen att hjälpa henne komma på lämpliga,
alternativa lokaler.
Funktionärer till årets utställning är inte helt klara än. Styrelsen erbjöds sig att vara med
och Sara tar ett ansvar för serveringen med hjälp av Gunilla. Hans tar, liksom förra året,
ansvar för Parkeringen och skaffar sina funktionärer. Fler funktionärer behövs till
iordningsställandet och efterarbetet med att plocka ihop och städa lokalen.
Rapport från Lag-SM

Hans Westblad rapporterade att Lag-SM blivit ett mycket lyckat och uppskattat arrangemang.
Under tävlingsdagarna, men även efteråt, har Hans mottagit många positiva reaktioner, mycket
beröm och stora tack från deltagarna för ett välorganiserat prov. Det enda som i viss mån
upplevts negativt var att en domare inte fullt ut följde de riktlinjer man tillsammans kommit
överrens om innan start.
Projektledningen konstaterade att det är viktigt att den som åtar sig ett förtroendeuppdrag
under våra arrangemang, t.ex. rutansvar eller annat funktionsansvar, i god tid innan ett
arrangemang blir väl insatta i vad ansvaret innebär och tar tag i det som ålagts direkt. T.ex. är
det viktigt att så snabbt som möjligt försöka knyta ”sina” funktionärer till sig, därför att är man
sent ute med detta är många redan uppbokade på någon annan funktion.
Ett stort ekonomiskt avbräck var att en av sponsorerna hoppade av bara tre dagar innan start.
Projektledningen konstaterade vikten av vi i framtiden tecknar skriftliga avtal med dem som tar
på sig olika åtaganden inför och under våra olika arrangemang. Man konstaterade vidare att
anmälningsavgiften borde ha varit högre och kunde också konstatera att sponsorerna varit för
få, varför arrangemanget inte pekar på något positivt ekonomiskt resultat.
Själva tävlingssättet för Lag-SM har visat sig vara populärt och kan säkert vidareutvecklas.
Styrelsen fann att det nu är spännande att se hur andra tar tag i och fortsätter driva
arrangemanget Lag-SM och på vilket sätt de gör det.
Punkterna 7 samt 8 på dagordningen: Kalender SSRK Dalarna och Styrelsens planeringskalender
bordläggs.
§ 98

25-årsjubileum

Styrelsen fann att den familjedag som man haft uppe till diskussion i styrelsen inte går att
genomföra under detta år. För att i år uppmärksamma att SSRK Dalarna firar 25-jubileum satsas
istället på en middag för avdelningens medlemmar i vinter. En arbetsgrupp med Ulrika, Gunilla
och Ewa-Lisa tittar på lämplig lokal samt funderar över förslag på aktiviteter under kvällen.
Styrelsen beslöt att lämplig dag för en jubileumsmiddag för medlemmarna kan vara den 21
november 2015 och uppdrog åt gruppen att komma in med förslag.
Styrelsen beslöt också att bordlägga resten av diskussionen kring en kommande
jubileumsaktivitet/familjedag.
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Medlemsvård.

Styrelsen var lite inne på diskussionen om medlemsvård, då jubileumsmiddagen diskuterades.
Den PM som Sara skrivit inför mötet och som innehöll en rad bra förslag och synpunkter, togs
inte upp vid dagens möte.
Styrelsen beslöt bordlägga ärendet till nästa möte.
§ 100

Läget inför nästa årsmöte

Inför styrelsens kommande mandatperiod är det bara en ledamot som avsagt sig omval.
Utbildningsansvarig Pernilla Astemark Hjelm berättade att hon inte är beredd till ytterligare en
period i styrelsen p.g.a. tidsbrist. Styrelsen beklagar detta., men är tacksamma för ett tidigt
besked. Övriga ledamöter är beredda att fortsätta i styrelsearbetet.
§101

Utställningen i Rättvik 8 november 2015

Anki berättade att hon även i år tar hjälp av SKKs representant till det administrativa under
utställningen, förutom att BUS tar hand om anmälningar etc.
§ 102

Skrivelser

Inga skrivelser, utöver veckobreven från Hs, har inkommit. Veckobreven har inte föranlett ngn
åtgärd.
§ 103

Facebook

Inget nytt att rapportera vad gäller Facebooksidan.
§ 104

Hemsidan

Hans meddelade att det ännu inte finns någon digital kalender att presentera på hemsidan utan
han ber att få återkomma.
§ 105
Apportören
Gunilla vill ha in material till Apportören senast den 10 oktober. Bl.a. skall en inbjudan till
årsmötet införas i Apportören nr 4/2015.
§ 106
-

-

Övriga frågor
Hans Westblad rapporterade att den motion som SSRK Dalarna tillsammans med fler
avdelningar skickat in till Hs varit uppe för behandling. Han konstaterade att en
förändring med ett speciellt funktionärsprov verkar vara på gång.
Hans kunde också konstatera att det inte är någon avdelning som åtagit sig att
arrangera något Retrievermästerskap nästa år.
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Nästa möte

Styrelsen träffas nästa gång den 19 oktober, kl 18.30 – 21.00 i Falun.
Då kommer Hans att ge styrelsen en rapport från SSRKs Fullmäktigemöte.
§ 108

Mötets avslutande

Hans Westblad avslutade mötet med att tacka ledamöterna för ett givande och intressant
möte.

Vid protokollet

..............................................
Gunilla Holm Nyberg, sekr.

Justerat:
................................
Hans Westblad, ordf.

..................................
Ewa-Lisa Hoel, justerare

