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Styrelsemöte
Plats: Studiefrämjandetslokaler, Falun
Tid: 18.30-21.30

§ 47
Mötets öppnande
Ordförande förklarade mötet öppnat och hälsade repr. från Tollarjaktprovledningen
välkommen till dagens möte.
§ 48
Godkännande av dagordning
Dagordningen gicks igenom och godkändes.
§ 49
Val av Justerare
Justerare valdes att jämte mötesordföranden justera dagens protokoll.
§ 50
Tollingjaktprov i Dalarna
Avdelningen har fått en framställan från några medlemmar om att få anordna tollingjaktprov i
Dalarna under hösten. De har i SSRKs tollarklubbens regi utbildat sig till provledare för
tollingjaktprov. En representant för gruppen, deltog i dagens möte och presenterade de planer
man har för provet. Styrelsen tillstyrker att ett tollingjaktprov får arrangeras. Det är ca 10 år
sedan förra gången det arrangerades något tollingjaktprov i Dalarna.
Styrelsen beslöt att uppmana gruppen arbeta vidare med planerna och ber dem återkomma
med budget och mer detaljerade planer.
§ 51
Föregående protokoll
Föregående protokoll gicks igenom varefter det lades till handlingarna.
§ 52
-

-

Rapporter
Avd.sekr. berättade att Varpangården inte ägs av Falu kommun utan en privatperson.
Hon har inte fått kontakt med denne än, men fortsätter försöka ta kontakt med honom.
Vidare har Hs tagit fram en ny informationsbroschyr som vi gratis kan beställa.
Styrelsen beslöt beställa 200 st.
Ordföranden berättade att Hs har anställt en person på heltid på kansliet.
Kassören berättar att av räkenskaperna per den 23 maj, som skickats ut via mail,
framgår att det främst varit kursavgifter som kommit in samt att utgifterna bestått av
allmänna administrativa kostnader. Resultatet visar just nu på negativa siffror, men
detta kommer att ändras då fler kursavgifter samt anmälningsavgifter till jaktproven
kommer in.
Han ber alla att titta över siffrorna för ”sin” verksamhet i Rambudget för 2016 och se om
planen fortfarande stämmer och återkoppla till honom för ev. korrigeringar. Han gör
sedan en Prognos 1 utifrån detta.
Styrelsen konstaterade att varje verksamhets kostnader, såsom resor, material,
funktionärsuppmuntrande aktiviteter m.m. ska tas upp i resp. verksamhetsbudget.
Detta gäller också varje enskilt prov, som budgeterar för sina kostnader.
Han konstaterade att Jaktprovsverksamheten har en gemensam post för t.ex. inköp av
ammunition, vilt o. dyl. och att varje prov sedan gör ett uttag från denna pott.

SSRK DALARNA

-

-

-

-

PROTOKOLL 5/2016
(§47-60)
2016-05-25

Sida 2/4

Retrieverjaktansvarig berättade att sektion Södra har ett jaktprov, ÖKL, nu till helgen.
Det har varit trögt att få in anmälningar, men det har tills sist löst sig. Till WT i Älgparken
är det 39 hundar anmälda. Han berättade också att det verkar som om
Retrieverjaktansvarig i Hs har hoppat av och att det nu är en vakans på den posten. Ev.
skrivelser eller frågor till Retrieveransvarig bör sändas till kansliet fram tills posten är
tillsatt. Det har väckts ett förslag från Falun/Borlänge där man är intresserade av att
arrangera ett träningsjaktprov.
Styrelsen ser positivt på förslaget och uppmanar gruppen att fortsätta planeringen och
återkomma till styrelsen.
Viltspårsansvarig berättade att det till årets avdelningsuttagning har det kommit in
rekordmånga anmälningar. Sektion Västerbergslagen har hoppat av arrangemanget med
avdelningsuttagning. Den är flyttad till Bjursås/Sörskog. Hon informerade också om att
det inte är klart än om det kommer att arrangeras någon Tisjöprov i år. Vidare
konstaterade hon att det är skillnad inom Norden hur mycket stöd och uppmärksamhet
viltspårsverksamheten får. I övriga nordiska länder har viltspår en mycket starkare
position än vad det har i Sverige. I Sverige har SKK jakthundskommitté inte tagit till sig
de förslag som SSRK gett i samband med regelrevideringen 2017. Det är svårt att arbeta
för en utveckling med elitspår inom SSRK, eftersom verksamheten är motarbetad av
huvudstyrelsen. Viltspårsansvarig lyfte också frågan om att man inte är nöjd med hur
Studiefrämjandet har hanterat viltspårskurserna. Kursdeltagarna har inte fått PM och
annan information i tid, de har inte prioriterat våra egna raser vid
anmälningsförfarandet (våra egna raser har företräde till kurserna och övriga raser
kommer med i mån av plats), sena utskick av deltagarlistor till instruktörerna m.m.
Utbildningsansvarig konstaterade att hon har liknande erfarenheter av
Studiefrämjandet. Hon tar kontakt med dem för att få till ett möte och göra dem
uppdaterade i våra önskemål/krav. Mötet kom fram till att styrelsen behöver gå igenom
hur vi själva vill ha det, innan det mötet. Utbildningsansvarig väckte också frågan om
varför det har sett olika ut, då det gäller våra kurser – vissa har gått genom
studiefrämjandet och andra håller SSRK Dalarna själv i. Styrelsen diskuterade frågan.
Styrelsen beslöt bjuda in berörda på Studiefrämjandet till ett möte och ber
utbildningsansvarig kontakta dem.
Styrelsen beslöt vidare att vi framgent i första hand ska låta Studiefrämjandet hålla i
administrationen av våra kurser.
Vårens kurser är nu så gott som avslutade. Nytt för i år är att en liten enkät kommer att
skickas ut till deltagarna. För planerade kurser är läget så att Vattenkursen i Kuså är full
och inga avhopp rapporterade. Kursdagarna i juli är inte helt fulla, 6 hundar var har de
olika kurstillfällena (vapl, Ökl, Nkl/Ökl.) Utbildningsansvarig noterade också att hon
behöver få in intresseanmälningar från våra instruktörer om vad man önskar hålla för
kurser till hösten/nästa vår och detta så snart som möjligt.
Styrelsen konstaterade att det finns långt framtagna planer på en WT-domarutbildning.
Arbetsgruppen kring WT har meddelat att det kommer att finnas två utbildningsalternativ: antingen åker man iväg till ett kurstillfälle tillsammans med fler eller så träffar
man själv en domarutbildare hemma hos denne. Efter denna utbildning ska var och en
av kursdeltagarna själva se till att meritera sig och vara med och döma ett WT praktiskt
innan man är behörig domare.
Utställningsansvarig konstaterade att intresset för Utställningsträning är lågt, varför hon
inte kommer att bjuda in till någon sådan träning i år. Hon berättade också att
Smedjebackens kommun har ändrat sig och är numera villiga till att hyra ut sin
fotbollshall till hundutställningar. Hon konstaterade att det inte blir någon flytt av årets
utställning från Rättvik, utan hon tar kontakt med Smedjebacken inför kommande

SSRK DALARNA

§ 53
-

-

-

PROTOKOLL 5/2016
(§47-60)
2016-05-25

Sida 3/4

utställningar. Även i år kommer BUS att hjälpa till med anmälningar och annan
administration kring utställningen i Rättvik och kostnaden för detta ligger på 22
kr/ekipage.
Rapport från Funktionärsträffen 23-24 april
Spanielansvarig berättade att man inom Spanielgruppen hade den åsikten att
Jaktspanielklubben ska vara kvar och att man inte är så intresserade av att ingå i en ny
spanielklubb vid en ev. delning. Antydningar förekom om att deras främsta
intresseområde är det jaktliga och man inte ser att utställningsverksamheten behöver
vara kvar inom SSRK.
Retrieverjaktansvarig berättade att osämja mellan arrangörer och Hs är anledningen till
att det inte arrangeras något Retrievermästerskap (RM) i år. Hs har beslutat att i
fortsättningen bidrar man med 43 000 kr till varje RM och att om arrangemanget går
med plus får arrangören behålla överskottet och om resultatet hamnar på minus är det
upp till arrangören själv att täcka det. Vidare vill man göra upp ett schema om tre år
framåt för RM, så att den som åtar sig att arrangera RM har gott om tid. Sedan läggs det
till en arrangerande avdelning för varje år som går, så att man alltid tre år i förväg vet
vem som arrangerar. 2016 föreslås Östergötland att ta hand om RM.
Viltspårsansvarig rapporterade att Viltspårskommittén inte kände något stöd för sitt
arbete under mötet. Hon avser att skriva in till Hs och delge dem sina erfarenheter. Hon
var också på seminariet med FB-R vilket hon i stort fann intressant.

§ 54
Rapport från Representantskapsmötet 14-15 maj
Ordföranden redogjorde för sina intryck från Representantskapsmötet. Han kunde konstatera
att det inte var full uppslutning av avdelningar under helgens möte. För Rasklubbarna var det
betydligt bättre representation. Inte heller HS hade full närvaro. Under lördagens möte
redogjorde SKK för sin avsikt att det bara är en klubb (SSRK) som ska arrangera officiella
jaktprov. Vad gäller SSRKs ekonomi redovisade man att nuvarande styrelse lyckats få stopp på
utflödet av medel. Både kassör och ordföranden var mycket tydliga och öppna med vad som
varit problem och redogjorde för det fortsatta ekonomiska arbete som bl.a. går ut på att
planera för kommande utgifter bättre och i förtid fondera medel för kommande arrangemang.
Under söndagen togs frågan om delning av SSRK upp. Det hade kommit in dåligt med enkätsvar.
De två grupperna, Spaniel och Retriever, redovisade vad man inom resp. grupp kommit fram
till. Spanielgruppen lade tyngdpunkten på vad inriktningen bör komma att vara, medan
Retrievergruppen gick mer in på enskilda detaljer och tycktes ha fastnat i de gamla synsätt.
Någon tidplan för en ev. delning presenterades inte under representantskapsmötet.
Styrelsen beslöt att uppdra åt ordföranden att skriva till Hs och fråga efter tidsplanen för ev.
delning.
§ 55
Ny kassör till viltspårskommittén
Avdelningen beslutar att utse en medlem till ny kassör i viltspårskommittén och att ansvara för
deras konto. Ansvaret består i att bevaka in- och utgående transaktioner på kontot.
Styrelsen beslutar om omedelbar justering av denna §.
Eftersom klockan börjar bli mycket bordläggs punkterna 10 – 12 på dagordningen.
§56
Skrivelser
Inga nya skrivelser förelåg.
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§ 57
Manusstopp Apportören
Avdsekr. önskar ha in material till kommande nr av Apportören senast den 25 juli.
§ 58
Övriga frågor
Inga övriga frågor förelåg.
§ 59
Datum för nästa möte
Nästa möte är den 28 augusti kl. 18.30 i Studiefrämjandets lokaler.
§ 60
Avslutning
Ordföranden tackade ledamöterna och förklarade dagens möte avslutat.
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