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Styrelsemöte  
 
Plats: Studiefrämjandet i Falun 
Tid:  18.30 – 21.30 
 

 
§ 60 Mötets öppnande 
 
Ordförande förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna till styrelsearbetet. 
 
§ 61 Godkännande av dagordning 

 
Dagordningen gicks igenom och tre nya ärenden anmäldes under Övrigt  

- Hs önskan om ansvariga för Tollingjakt, Mentalitet/FBR, spanieljakt inom Dalaavdelningen.  

- Remissförfrågan från SKK 

- Skrivelse från Östergötland. 

§ 62 Val av justerare att jämte ordf. justera protokollet 
 
Justerare valdes att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 
 
§ 63 Presentationsrunda 
 
Styrelsen gjorde en runda där var och en berättade lite om sig själva.  
 
§ 64 Föregående protokoll 
 
Inga justerade protokoll från Årsmöte resp. Konstituerande sammanträde förelåg till dagen 
möte.  
 
§ 65 Styrelsens Spelregler 
 
Styrelsen ägnade en stund åt att diskutera frågan om hur vi ser på styrelsearbetet och hur ett 
bra samarbete ska formas. Hur ska vi använda sociala medier och vilka är våra 
samarbetspartners? SSRKs organisation omfattar en rad avdelningar och rasklubbar.  
Styrelsen konstaterade att dessa även är våra samarbetspartner.  
Utöver detta har avdelningen samarbete med Studiefrämjandet, som administrerar bl.a. vår 
kursverksamhet, och med Brukshundsklubbarna samt Jägarförbundet i regionen. 
Styrelsen uppdrog åt ordförande att kontakta rasklubbarna i vår avdelning och bjuda in till ett 
samtal kring samarbetsfrågor. 
 
§ 66  Årsmötet 2014   
 
Styrelsen fann att datumet inte var det bäst valda bl.a. med tanke på krocken med Utställning i 
Hofors. Det är ett också bekymmer med att hyra två lokaler (en för årsmötesförhandlingarna 
och en annan för efterföljande aktivitet). Svårt att beräkna tidsåtgången för resp. aktivitet och 
för dyrt att hyra bägge lokalerna parallellt. Till nästa år funderar vi på ett annat upplägg.  
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Vad gäller årsberättelse och annan dokumentation i samband med årsmötet, konstaterade 
styrelsen att arbetet med detta startades för sent. Dessutom konstaterades att presentationen 
av verksamhetsberättelsens olika delar bör ligga på resp. verksamhetsansvarig. Styrelsen fann 
att det är viktigt att vid årsmötet också försöka få till en diskussion med de närvarande 
medlemmarna om hur de ser på SSRK Dalarnas roll och vilken verksamhet som efterfrågas. 
 
Styrelsen beslöt att förberedelsearbetet inför årsmötet 2016 ska starta redan i november 2015 
samt att verksamhetsansvariga ansvarar för presentationen av sin egen verksamhet.  
 
§ 67  Verksamhet 2015.  

 
Styrelsen diskuterade runt frågan om hur vi kan koppla ihop den Verksamhetsplan som 
upprättats och hur vi vid våra rapporter ska förhålla oss till den.  
 
§ 68 Arbetsordning styrelsens medlemmar 
 
Styrelsen fick ett utkast till en ngt omskriven Arbetsordning och fick i uppdrag att till nästa möte 
komma med synpunkter.  
 
§ 69 Rapport från Funktionärsträffen 2015 
 
Styrelsen konstaterade att årets Funktionärsträff var dåligt förberett och att det varit en tråkig 
stämning bl.a. under ordförandeseminariet. Några seminarier var inställda av olika anledningar. 
Utbildningsseminariets andra hälft, föreläsning av Eva Bodfält, var däremot uppskattad av 
deltagarna.  
För alla utställningsansvariga hade SKK bjudit in till en seminariehelg på annat hotell. 
Utställningsansvarig i Dalarna, kunde rapportera att det varit en intressant helg. Bl.a. 
rapporterades om att fallen med dopade hundar under både utställningar och andra av våra 
verksamheter har ökat markant. Hon nämnde att vid en utställning tidigare under i år 
informerades i PM om att dopingtester skulle komma att genomföras, varvid ett 25-tal 
hundägare tog tillbaka sina anmälningar. SKK uppmanar därför alla att i sina PM anger att 
dopingtest kan komma att göras och att det vid våra olika evenemang finns utrustning med för 
att kunna göra ett dopingtest (urinprov) ifall det uppstår tveksamheter. Detta gäller alltså även 
jaktprov och viltspår. Viltspårets funktionärsträff hade få men engagerade deltagare. Där 
diskuterades främst hur en viltspårinstruktörsutbildning kan utformas för att locka fler att gå 
den. 
Styrelsen uppdrog åt avdelningssekr. att kontakta SKK för att ta reda på mer och vilka 
kostnader det medför för oss att införskaffa sådant dopingtestmaterial.   
 
§ 70 Rapporter 
 
Sekreteraren – Kommunikation från HS kansliet 
De veckobrev som Hs skickar ut till alla avdelningar skickas vidare av avdelningssekr. till resten 
av styrelsen. Var och en ansvarar sedan för att läsa och hålla sig uppdaterade kring det som rör 
det egna verksamhetsområdet.  
Kassören 
avdelningskassören berättade att det börjar komma in betalningar till bl.a. KM och då en 
startlista finns klar önskar han att få en sådan för att stämma av mot inkomna startavgifter. Han 
konstaterade vidare att det så här års är ett utflöde av medel från kontona, men att detta 
kommer att rätta till sig då div. start- och kursavgifter sätts in.  
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Jakt 
Jaktansvarig berättar att förberedelserna för Lag-SM rullar på. Totalt är det 14 avdelningslag 
och 12 övriga lag anmälda. Till uttagningen av Dalarnas lag är det 24 hundar anmälda. 1:a 
träffen blir i Kuså den 2 maj. Han berättar också att han haft kontakt med Royal Canin och det 
är OK med deras sponsring. När det gäller Jaktproven är planeringen igång och domarna är 
vidtalade.  
Jaktkommittén Dalarna avser att ha en första träff i början av juni. Det planeras också för en 
utbildning i hanterandet av SSRK-Prov för funktionärer i Dalarna.  
Viltspår 
Viltspårsansvarig informerade om att allt rullar på. Grangärdeprovet är mer än fulltecknat med 
lottning som följd. Viltspårskurserna är likaså fulltecknade. Flera andra avdelningar har anmält 
intresse för vårt anmälningssystem och kommer att ta kontakt med ordförande för mer 
information.  
Utbildning 
Utbildningsansvarig berättade att en WT kurs med 18 deltagare just avslutats. Det blev mycket 
lyckat med mycket positiva erfarenheter för alla. Hon, liksom kassören, konstaterade att när 
det gäller kurser så kommer kostnaderna för avdelningen i direkt anslutning till kursen och de 
samlade intäkterna betalar Studiefrämjandet ut i slutet av året. Hon berättade vidare att den 
valpkurs som skulle arrangerats i Rättvik inte blev av pga för få deltagare men att man planerar 
att hålla någon annan kurs iställe. Spanielkursen är mer än fulltecknad och en instruktör håller i 
träningar just nu i Smedjebacken. Hon rapporterade också att det nu finns dummies inköpta till 
utbildningsverksamheten.  
Utställning 
Utställningsansvarig berättade att det hållits två utställningsträningar, en utomhus vid 
Jägarförbundets lokaler i Falun och en inomhus i en träningshall i Falun. Träningarna lockade 
både erfarna och helt oerfarna hundägare och var uppskattade.  
 
§ 71 Lottning av resterande punkter 
Då klockan började bli mycket så fick styrelsen lov att bordlägga en del av ärendena till nästa 
möte. Jubileumsaktiviteten samt de övriga frågorna ansågs mest angelägna att hinna med 
under detta möte. Resten av punkterna tas upp vid nästa möte.  
 
§ 72 25-årsjubileum för SSRK Dalarna 
 
Den 27 juni planerar styrelsen att ha en jubileumsdag/familjedag för att uppmärksamma 25-
årsjubiléet. Jaktansvarig har fixat med priser till dagen. I övrigt har inte planeringen kommit så 
långt. Avdelningssekr. åtog sig att höra sig för hos Brukshundsklubben och kolla upp 
Varpangården för och se om det går att hålla till där. Man diskuterade vilken målgrupp vi bör ha 
för jubileumsdagen samt hur man kan marknadsföra ett sådant här evenemang. Mötet kom 
fram till att det är av vikt att till nästa möte försöka få fram vem/vilka som har ett huvudansvar 
för jubileums-aktiviteten och dess olika delar. 
Vidare fann mötet att det bör tas fram ”profilprodukter” med jubileumsloggan på.  
Styrelsen beslöt  uppdra åt en ledamot att ta fram kostnaderna för att låta trycka upp en T-shirt 
med logga och ev. kepsar. För att snabba på hanterandet av denna fråga skickas sedan förlagen 
ut till styrelsen för ett ev. underhandsbeslut. 
Övrig planering bordlades till nästa möte. 
 
§ 73 Övrigt 

- Hs har skrivit till oss och eftersöker ansvariga för Tollingjakt, Mentalitet/FBR samt 
Spanieljakt. Den frågan bordläggs till nästa möte. 
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- Den remiss som SKK vill ha besvarad senast 30 april får styrelsen i uppdrag att läsa 
igenom hemma och sedan komma med synpunkter på till ordförande via mail före den 
29 april.  

- Skrivelsen från Östergötland ang. ett inlägg på FaceBook har redan behandlats av Hs, 
varför mötet ser ärendet som avklarat.  

- Ordföranden vill ha in synpunkter på de motioner som ska behandlas på 
Fullmäktigemötet och ber mötet att läsa igenom dem och komma med synpunkter via 
mail till honom.  

- Manusstopp för kommande Apportören är 1 augusti och avdelningssekr. vill ha in 
material före den 21 juli.  
 

 
§ 74 Nästa möte 
 
Nästa möte blir den 20 maj, kl. 18.30 – 21.00  
 
§ 75  Mötets avslutande 
 
Ordföranden avslutade mötet med att tacka ledamöterna för ett givande och intressant möte.  
 
 
 
 


