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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
Sara Wester
Förhindrade
Ulrika Ebenhard
§ 128

Mötets öppnande

Ordförande Hans Westblad förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna.
§ 129

Godkännande av dagordning

Dagordningen gicks igenom och man fann att punkt 8. kan tas bort, då det vid förra mötet
beslöts att 25-årsjubileet inte skulle firas på något mer sätt. Därefter godkändes dagordningen.
§ 130

Val av justerare att jämte ordf. justera protokollet

Ewa-Lisa Hoel valdes att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
§ 131

Föregående protokoll

Föregående protokoll från 2015-10-19 gicks igenom. Styrelsen fann att en formulering i § 113
inte var så bra och uppdrog åt Gunilla att formulera om.
Styrelsen beslöt att protokollet efter nämnda omformulering kan läggas till handlingarna.
§ 134
-

Rapporter
Sekreteraren
Gunilla hade inget nytt att informera om.
Kassören
Agne presenterade en prognos för årets resultat som pekar på + 21 000 kr.
Det tom november ackumulerade resultatet i bokföringen låg på + 28 000 kr. Alla
intäkter och kostnader för året har ännu inte har redovisats till kassören, troligen
återstår mer kostnader än intäkter.
Viltspårsverksamhetens räkenskaper är inte med i novemberresultatet, men ingår i
prognosen.
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Jaktansvarig
Kent berättade att jaktkommittén ännu inte har fått till något möte, men att han
fortsätter att försöka få ihop gruppen. Verksamhetsberättelsen för jaktverksamheten är
färdig och visar att vi arrangerat tre prov mindre under året. Att något prov inte fick fullt
antal anmälda, väcker frågan om NÄR det eg. är rätt tid att arrangera B-prov. Kent
berättade också att vår motion om särskilda prov för funktionärer fått godkänt och att
det nu finns möjligheter att anordna 3 st. sådana prov per säsong.
Viltspår
Ewa-Lisa berättade att 2015 varit ett rekordår vad gäller anmälda viltspår, 276 st! Hon
konstaterade också att frågan om ny viltspårskassör ännu inte är löst.
Ewa-Lisa har en önskan om att få gå en vidareutbildning i vad som gäller för Finska
viltspårsprov som äger rum i Bollnäs i slutet av februari.
Styrelsen beslöt att man ser positivt på att Ewa-Lisa går denna utbildning.
Utbildning
Pernilla berättade att man i instruktörsgruppen har tankar om ett nytänkande vad gäller
kurser och utbildningar. Bl.a. fanns tankar på att arrangera kortare kurser t.ex. med
markering för sig och dirigering för sig. Detta och avgifter för kurserna diskuterades i
styrelsen och man fann att det är helt OK att hitta nya former för kursverksamheten.
Pernilla berättade också att Verksamhetsberättelsen för utbildningsverksamheten är
färdig.
Avtalen för instruktörsutbildningar har reviderats enl. tidigare diskussioner i styrelsen.
Den som i framtiden får sin instruktörsutbildning bekostad av SSRK Dalarna ska efter
utbildningen hålla kurser i vår regi i tillräcklig omfattning, så att avdelningens utlägg
återbetalas. De avtal som redan är skrivna med dem som nu går sin utbildning kommer
inte att omfattas av den nya skrivningen, utan detta nya avtal kommer att gälla för dem
som kommer att gå en instruktörsutbildning i framtiden.
Styrelsen beslöt att nya instruktörer skall hålla så många kurser så att utgifterna för
instruktörsutbildningen blir återbetalade till SSRK Dalarna.
Hans nämnde att det förs diskussioner kring utbildningen för arrangörer av WT och att
den kan komma att ändras utifrån nya domarkriterier. Man eftersträvar ett samstämt
tänkande kring WT-arrangemang i landet utifrån gällande WT-regler.
Utställning
Anki berättade att vi fått klartecken på att få tillgång till Rättviks körhall för utställningen
2016. Hon har tillsammans med Naturbruksgymnasiet i Rättvik, som äger körhallen,
kommit överens om att SSRK Dalarna hjälper dem med att försöka få till praktikplatser
för elever som behöver få vara med i någon form av arrangemang. Där har vi ju både
utställning, jaktprov och viltspår som kan erbjuda sådana möjligheter.
Hon informerade också om att hon planerar en tackmiddag, för de som hjälpte till med
utställningen i november och hon bad att få återkomma med aktuellt datum.
Kalender SSRK Dalarna

Hans berättade att han nu har lagt ut en digital kalender på vår hemsida, där vi skriver in de
aktiviteter som vi arrangerar eller andra datum/aktiviteter som är av vikt för oss att känna till
då vi planerar våra aktiviteter. Detta för att undvika kollisioner. OBS! Denna kalender är bara till
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för oss i styrelsen och är inte officiell och skall inte förväxlas med den aktivitetskalender som
ligger på hemsidan och som är offentlig. Hans skickar ut instruktioner för användandet av
kalendern till alla i styrelsen.
§ 136

Medlemsvård

Styrelsen diskuterade frågan om medlemsvård och rekrytering av nya medlemmar. Det är
viktigt att försöka värva nya medlemmar och försöka locka in dem i vår verksamhet.
Annonsering, utdelning av informationsbroschyrer, uppsättning av informationslappar, skriva
rapporterande artiklar till tidningarna då vi haft något arrangemang i vår region var några
förslag som kom upp.
Viktigt är också att värna om de medlemmar vi har och som engagerar sig och arbetar med
olika funktioner inom vår organisation. Väldigt viktigt är att de får ett uppriktigt tack och att vi
visar dem uppskattning! Detta kan göras på många sätt – om det inom ett arrangemang finns
ett ekonomiskt utrymme kan det vara vägledande för typen av ”uppskattningsarrangemang”.
Om aktiviteten inte har ekonomskit utrymme måste ändå någon form av uppskattningsaktivitet
förekomma - allt behöver inte kosta en massa pengar. SSRK Dalarna kan anordna allmänna
aktiviteter, där de som haft en funktionärsroll blir bjuden på anmälningsavgiften och övriga
betalar sin anmälningsavgift själv, särskilda jaktprov för funktionärer är ett annat sätt att säga
tack på.
Något som framhölls som viktigt, för att stimulera våra medlemmar, var att arrangera Öppna
träningar, enl. Saras modell från Smedjebacken, där alla medlemmar är välkomna att delta.
§ 137

Aktiviteter 2016

Styrelsen diskuterade vad som är på gång under 2016. En sak som man fann viktig är att försöka
utöka de Öppna träningarna så att de arrangeras runt om i hela Dalarna. I övrigt fanns ännu
inga konkreta besked om aktiviteter för kommande år, men det finns bl.a. planer på att
arrangera föreläsningar för våra medlemmar. Till nästa möte skall verksamhetsplanerna vara
färdiga.
§ 138

Budgetmall

Agne håller på att jobba med en Budgetmall för SSRKS Dalarna. I denna mall kommer
kontoplanssiffrorna att vara med. Han konstaterade att det är viktigt att varje aktivitet gör sina
budgetar, t.ex. gör varje prov en egen budget, utifrån den mall som kommer att finnas som
underlag.
§ 139

Föreläsningar SSRK Dalarna

Pernilla berättade att man inom utbildningsverksamheten har kommit långt i planerna för att få
hit intressanta föreläsare till länet. Man har haft funderingar på vilka som kan inbjudas till dessa
föreläsningar, gäller det endast våra egna raser eller kan andra också få delta i mån av plats? Ev.
har man funderingar på ett samarbete med Brukshundklubben.
Styrelsen diskuterade frågan och konstaterade att föreläsningarna riktar sig till våra
medlemmar i första hand, men att i mån av plats kan även andra få deltaga.
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Årsmöte 2016

Gunilla har nu definitivt bokat klubblokalen hos Falu Brukshundsklubb till den 13 mars kl 14.00
– 17-00. Det har börjat komma in anmälningar om Championatshundar och anmälningar om
deltagande. Hon ber att få återkomma med närmare detaljer ang. mat och aktiviteter till nästa
möte. Till nästa möte vill hon också att verksamhetsberättelser och verksamhetsplaner från
resp. verksamhet ska vara klara.
§ 141

Skrivelser

Utöver veckobreven från Hs, inga skrivelser inkommit.
Kent har gjort ett utkast till skrivelse från SSRK Dalarna, där vi uppmanar Hs att ta initiativ till en
utredning om informationspolicyn inklusive klubbtidningen Apportören.
Styrelsen uppdrog åt Kent att skicka skrivelsen till SSRK.
Bilaga § 141
§ 142

Facebook

Inget nytt att rapportera vad gäller Facebooksidan.
§ 143

Hemsidan

Styrelsen konstaterade att de nya kurserna ska läggas ut på hemsidan liksom en
förstahandsinformation om kommande föreläsning. Man konstaterade också att även Sara nu
har behörighet att lägga ut material på hemsidan.
§ 144

Apportören

Nästa manusstopp för Apportören är 15 januari 2016. Gunilla vill ha in material senast den 10
januari. Kent har ställt samman en skrivelse till SSRK Hs. Se ovan.
§ 145
-

-

-

Övriga frågor
Anki berättade att hon deltagit i Springermötet i Västerås, där det framkom att man vill
dela SSRK och att man inom spanielverksamheten vill ändra proven så att de bara
kommer att genomföras med Dummies.
Hans berättade att Unghundsderbyt kommer att genomföras den 12 juni 2016. Man
kommer inte att använda sig av SSRK-Prov och det kommer bara vara tillåtet med en
hund/deltagare.
Hans berättade vidare att Workingtestkommittén arbetar med en ny utbildning samt
med en justering av RoA och Riktlijer.
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Nästa möte

Styrelsen träffas nästa gång den 26 januari 2016, kl 18.30 – 21.00 i Falun.
Senast den 11 januari vill Agne ha in Verksamhetsberättelser och verksamhetsplaner!
§ 147

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

Bilagor
§ 141 Skrivelse till SSRK, Hs ang. informationspolicy och Apportören
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Bilaga§ 141

