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Styrelsemöte  
 
Tid:  17.30-21.30 
 

 
§ 85 Mötets öppnande 
 
Ordförande förklarade mötet öppnat. 
 
§ 86 Godkännande av dagordning 
 
Dagordningen gicks igenom, varefter den godkändes.  
 
§ 87 Val av Justerare 
 
Justerare valdes att jämte mötesordföranden justera dagens protokoll. 
 
§ 88 Föregående protokoll 
 
Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna. 
 
§ 89 Rapporter 
 

- Sekreteraren: berättade att det nu finns två nivåer av behörighet för att gå in i 
Medlemsregistret och göra kontroller av medlemskap. Dels kan 1 person ha tillgång till 
den STORA KOLLEN (full insyn i registret) och dels kan en eller flera personer inom 
avdelningen ha behörighet till SNABBKOLLEN (tillgång till namn och adresser och 
medlemsnummer).  
Styrelsen beslöt att sekreteraren ansvarar för den STORA KOLLEN, övriga i styrelen samt 
en repr. från sektion Södra och en repr. för sektion Västerbergslagen får tillgång till 
Snabbkollen. 

- Kassören: rapporterade att resultatet ser positivt ut. Han konstaterade att vår 
verksamhet går ihop ekonomiskt, men att täckningen ser olika ut för de olika 
verksamhetsgrenarna. T.ex. går jaktprovsverksamheten med ett underskott. En 
inventering av vårt förråd behöver göras och frågan om avdelningen ska föra ett 
”varulager”, som det sedan görs uttag från, bör diskuteras mer ingående. Styrelsen bör 
även diskutera och komma fram till en gemensam syn på reseersättningar, kost och 
andra funktionärsomkostnader.  

- Jaktansvarig: informerade att Dala-Flodaprovet gått bra även ekonomiskt. Han 
berättade vidare att man haft ett möte i Jaktkomitten Dalarna och man kommer att 
bjuda in till en dag då alla som ska arrangera prov under kommande säsong träffas och 
diskuterar proven. Man vill också genomföra en utbildning i SSRK-prov för 
kommissarierna. Han återkommer med ett protokoll från mötet. Han väckte också 
frågan om SSRK Dalarna ska anmäla intresse för att arrangera Unghundsderby 2017. 
Styrelsen beslöt ta upp den frågan vid nästa möte i december. Jaktansvarig 
konstaterade att det finns tankar på att göra WT i Älgparken till ett två-dagars 
arrangemang och att det då blir ett avdelningsarrangemang. Han ber att få återkomma 
om detta. 

- Viltspåransvarig: berättade att det hittills i år varit 212 st. spårprov och att fler kommer. 
Hon har fått förfrågan från Labradorklubben Värmland om att arrangera en tävling 



SSRK DALARNA WEBBPROTOKOLL 8/2016  Sida 2/3 
 (§85-101) 

2016-10-23 
 

mellan Dalarna och Värmland. Viltspårsansvarig samt en till har varit och föreläst på 
Dalarnas Kennelklubb. Hon konstaterade vidare att det nu finns en utbildning för 
diplomering av viltspårsinstruktörer. 

- Utbildningsansvarig: som var förhindrad att närvara, hade i ett PM berättat att 
Lisselhaga är bokat för inomhusträning vid 6 tillfällen, med start 5 november. Hon 
kommer att ha ett instruktörsmöte den 22 november. Den instruktör som har sin 
återstående skrivning kommer att skriva den nu hos utbildningsansvarig. Hon berättade 
vidare att det kommer att vara ett seminarium i Sandviken den 29 oktober med Kurt 
Blixt och Eva Bodfält och att hon uppmuntrat instruktörerna att anmäla sig dit, bl.a. som 
ett led i deras fortbildning. Utbildningsansvarig har fått en förfrågan från en av våra 
instruktörer om att gå en klickerutbildning. Den kommer att arrangeras i Stockholm 
under 4 helger.  
Styrelsen diskuterade frågan och beslutade att klubben skickar en instruktör på 
klickerutbildning. Styrelsen vill dock att instruktören tittar på fler alternativ. Det finns 
kanske någon motsvarande utbildning på närmare håll och till en lägre kostnad. Kravet 
är att kurskostnaden återbetalas, genom att hålla kurser för SSRK Dalarna till 
motsvarande summa. Utbildningsansvarig efterlyser en tydlighet i hur det ska räknas då 
det gäller återbetalning av utbildningskostnader; baseras det på instruktörsarvodet + 
sociala kostnader eller kursintäkterna?       

- Utställningsansvarig: berättar att arbetet med utställningen 13 november flyter på, 
dock saknas ännu två stycken till städningen på söndagen. Hon kommer att få hjälp av 5 
elever från Stiernhöksgymnasiet, som får praktik under utställningen. Vidare berättade 
hon att hon vill gå en fortbildning 31 nov. – 2 dec. Det är en uppdatering i SKKs 
utställningsregler för 2017. Styrelsen ställer sig positiv till denna utbildning. 
Utställningsansvarig berättade också hon och SKK Dalarna planerar för att arrangera en 
sommarutställning tillsammans. Hon har också ansökt om att SSRK Dalarna ska få 
arrangera en 2-dagars utställning i november 2018. Dalarnas 30 års-jubileum år 2020 vill 
hon uppmärksamma genom att också då försöka få arrangera en 2 dagars utställning.  

- Spanielansvarig: kunde glatt konstatera att den ”hemliga” spanielgrupp hon startat på 
Facebook stadigt ökar i antal följare. En kommitté för spanielverksamheten är under 
uppbyggnad. Planer finns på att arrangera en lydnadsträning framöver. Hon kunde 
meddela att hon inte hade någon information kring delningsfrågan och konstaterade att 
inte ens Springerklubben får ngn information.  

§ 90 Framtida sponsring 
 
Sponsringsfrågan är en stor och viktig fråga. Vad vill vi ha som sponsring – vad är viktigast, vad 
kan vi erbjuda en sponsor? 
Styrelsen beslöt att detta är en av de saker som ska diskuteras på arbetsdagen i december. 
 
§ 91  Remiss – Framtida retrieverklubb 
 
Styrelsen diskuterade det förslag som skickats ut från Arbetsgruppen kring en framtida 
retrieverklubb. Man konstaterade att SSRK Dalarna inte ser några som helst fördelar med att 
genomföra en delning. Tvärtom anser vi att den organisation vi har idag inom avdelningen med 
både retriever, spaniel och tollare är mycket positiv och styrelsen ser bara fördelar med det 
samarbete har över rasgrupperna inom avdelningen. Styrelsen ansåg att en delning av SSRK 
skulle få stora negativa konsekvenser för oss i Dalarna.  
Styrelsen beslöt att uppdra åt ordförande att i ett brev till Hs sammanfatta styrelsens 
diskussion och informera dem om att SSRK Dalarna inte anser att SSRK ska delas. 
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§ 92 Planeringsdag 11 december 20   
 
Styrelsen kommer att ha en arbetsdag den 11 december och man beslöt försöka boka 
Prosselinsgården i Bjursås. Frågor som hittills identifierats som viktiga att ta upp är:  
Sponsorfrågan, Verksamhetsplanering, Verksamhetsberättelse för 2016, Jubileum år 2020, 
Jaktproven, Unghundsderby 2017, återbetalning av utbildningskostnader. Den som kommer på 
ngt mer skickar ett mail till ordförande om detta, så ställer han och sekreteraren samman en 
dagordning för arbetsdagen. 
 
§ 93 Årsmöte 2017 
 
SSRK Dalarnas årsmöte äger rum den 12 mars 2017, kl. 15.00, i Falu Brukshundsklubbs lokaler. 
 
§ 94 Kalendern 
 
Inget nytt till Kalendern förelåg. 
 
§ 95 Hemsidan 
 
Webbmaster berättade att Hemsidan behöver uppdateras nästa år och påpekar att detta är en 
budgetfråga. 
  
§ 96 Facebook 
 
En repr. informerade om att Flatklubben och Springerklubben behöver få tag på folk till 
kommande styrelser och undrar om de kan lägga ut en efterlysning om detta på vår 
Facebooksida.  
Styrelsen beslöt att detta går bra. 
 
§ 97 Apportören 
 
Manus är inskickat till Apportören nr 4/16. Årsmötet är annonserat i kommande nummer av 
tidningen. Manusstopp för nästa nummer är den 8 mars 2017.  
 
§ 98 Skrivelser 
 
Inga skrivelser förelåg. 
 
§ 99 Övriga frågor 
 
Inga övriga frågor anmäldes. 
 
§ 100 Nästa möte 
 
Nästa möte är styrelsens arbetsdag den 11 december. Sekreteraren återkommer med plats och 
tid.  
 
§ 101 Mötets avslutande 
 
Ordförande tackade ledamöterna och förklarade dagens möte avslutat.  


