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Styrelsemöte  
 
Plats: Studiefrämjandetslokaler, Falun 
Tid:  17.00-21.00 
 

 
§ 61 Mötets öppnande 
Ordföranden förklarade mötet öppnat. 
 
§ 62 Godkännande av dagordning 
Dagordningen gicks igenom och godkändes. 
 
§ 63 Val av Justerare 
Justerare valdes att jämte mötesordföranden justera dagens protokoll. 
 
§ 64 Föregående protokoll 
Föregående protokoll gicks igenom. Ordförande informerade om att arbetet med att få till ett 
Tollingjaktprov fortsätter och att han och gruppen haft kontakt. Man kommer att låna tält och 
skyltar från förrådet och får skott. Vilt kommer att köpas in och förvaras i Vassboförrådet.  
De träningsjaktprov som planerats kommer inte att genomföras i år, utan gruppen skjuter fram 
dem till nästa år.  
Ordföranden berättade att Hs inte har något besked vad gäller tidsplan för en ev. delning av 
SSRK.  
 
§ 65 Percapsulambeslut 2016-07-13 
Vårt beslut att inte längre använda oss av Royal Canin som sponsor för våra arrangemang har 
mottagits väl i övriga landet och flera andra avdelningar har meddelat att de följer vårt 
exempel.  
För SSRK Dalarnas del konstaterades att det nu gäller att hitta nya sponsorer, i första hand till 
vår utställning nu i november. Här har sponsringen från Royal Canin varit av stor betydelse då 
de, förutom foder till priser, även sponsrat med nummerlappar, programmallar, 
protokollsmallar och avspärrningsband m.m. Det brådskar alltså.  
Styrelsen konstaterade att eftersom det var så många ledamöter som inte hade möjlighet att 
vara med i diskussionen om sponsring, så kommer styrelsen ha ett nytt möte den 6 september 
för att specifikt diskutera sponsringsfrågan.  
 
§ 66 Rapporter 

- Avd.sekr. informerade om att hon inte längre tror på möjligheterna att hyra 
Varpangården som förråd och lägger ner det projektet. Vidare berättar hon att SSRKs 
informationsbroschyrer har kommit och finns hos henne.  

- Kassören berättade att Prognosen pekar på ett positivt resultat. Resultatrapporten som 
skrivs ut från bokföringsprogrammet innehåller enbart kostnader och intäkter fram 
t.o.m. det datum som anges i filnamnet.  
Redovisningarna per resultatenhet som distribueras innehåller enbart bokförda intäkter 
och kostnader, alltså ingen prognos. 
Likviditeten är god.  
Inventering av alla tillgångar skall göras före 161231.   

- Retrieverjaktansvarig berättade att sektion Södras jaktprov blev fullt och att det varit 
bra resultat. Han konstaterade vidare utifrån erfarenheterna kring arbetet med årets 
olika jaktprov, att det finns behov av att arrangera utbildning av kommissarie och 
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provledare. Allt för att underlätta för dem som tar på sig arbetet med att arrangera ett 
prov. 
Styrelsen beslöt att det ska arrangeras en årlig träff för provledare och andra, så att alla 
får information om vad som gäller och att vi tänker lika om våra prov.  
Retrieverjaktansvarig berättade vidare att 132 hundar kom till start på WT i Älgparken, 
Kusåprovet fungerade bra och han konstaterade att de blivit en olycklig kollision mellan 
Garpenbergsprovet och Hofors prov.  

- Det förelåg ingen information från Viltspårsansvarig. 
- Utbildningsansvarig hade skickat en skriftlig redogörelse, där hon bl.a. konstaterade att 

det kommer att hållas en valpkurs i höst. Hon har haft en träff med Studiefrämjandet 
och hon konstaterade att vi får mycket beröm för vår aktiva kursverksamhet. De 
riktlinjer som man kom fram till vad gäller kurserna framgår av bilaga.  
Frågan om att höja kursavgifterna diskuterades, men man kom inte fram till ngt beslut. 
Eftersom det inte är aktuellt med en höjning till årets kurs bordlades frågan. Likadant 
bordlades frågan om hur en extern instruktör, utan F-skattsedel ska arvoderas.  
Styrelsen konstaterade att man ser positivt på initiativet att kunna erbjuda SSRK-
medlemmar en jägarutbildning hos Studieförbundet till rabatterat pris.  

- Utställningsansvarig konstaterade att sponsorfrågan MÅSTE lösas! Hon berättade att 
hon ser positivt på funktionärsbiten och att hon ska se till att ha ett par extra 
funktionärsresurser, som kan rycka in vid ev. sent avhopp. Småbord är fixade, men lite 
större till caféet saknas fortfarande. Ordförande ska undersöka om han kan låna ihop ett 
antal. 
 

§ 67 Motion till Fullmäktige 2017 
Retrieverjaktansvarig hade, utifrån våra tidigare diskussioner, satt samman en motion till HS där 
vi ber dem se över SSRKs informationspolicy.  
Styrelsen diskuterade motionen och med tanke på att det ev. kan vara aktuellt med en delning 
av SSRK, känns tiden inte rätt att lägga en sådan har motion nu.  
Styrelsen beslöt att avvakta med motionen  
 
§ 68 Swishkonto för SSRK Dalarna 
Styrelsen har via telefon och internetkontakter ställt sig positiva till anskaffandet av ett Swish- 
konto. Kassören informerade om att han har varit i kontakt med banken angående ett sådan 
konto. Han konstaterade att det kostar oss 2 kr/transation och en årlig avgift på 500 kr. Det är 
redan nu möjligt för alla att sätta in pengar via SSRK Dalarnas Swichkonto. Den som vill kunna 
följa insättningar på Swish-kontot måste ladda ner en app, Han har instruktioner om hur detta 
går till. 
Styrelsen konstaterade att ett Swish-konto till avdelningen är av nytta. 
 
§ 69 Planering för ett 30-årsjubileum 
Frågan bordlades. 
 
§ 70 Kalendern 
Inget nytt vad gäller kalendern. 
 
§ 71 Hemsidan 
Avd.sekr. konstaterade att det vore bra om informationen (t.ex. kurser) som presenteras ligger 
kvar ett tag efter aktuellt datum. Webbmaster ser till att det blir så.  
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§ 72 Facebook 
Styrelsen konstaterade att Facebook fungerar bra och att vi har stor uppmärksamhetsfaktor 
här.  
 
§ 73 Apportören 
Avd.sekr. vill ha in manus/text till Apportören nr 4 senast den 10 oktober. 
 
§74 Skrivelser 

- Dalarnas folkrörelsearkiv kommer att höja hyllmeterpriset i sitt arkiv och deras styrelse 
har även beslutat om att man för att hjälpa upp en svår ekonomisk situation, kommer 
att ta ut ett engångsbelopp av alla som ”hyr” arkivutrymme av dem.  

- Hs har inkommit med ett svar på vår tidigare skrivelse ang. informationspolicy och 
klubbtidning  

-   
§ 75 Övriga frågor 
Styrelsen konstaterade att man ansåg det vara bra att ha en uppdaterad inventarieförteckning. 
Frågan väcktes om det är dags att göra en inventering av förrådet i Vassbo. Frågan bordläggs till 
nästa möte.   
 
§ 76 Datum för nästa möte 
Nästa möte är den 6 september kl. 18.30 i Studiefrämjandets lokaler. 
Till detta möte ska var och en skaffa sig en klar bild av hur just deras sponsringsbehov ser ut och 
göra en enkel beräkning av hur stort, och i vilken form, sponsringen för deras verksamhet har 
varit.  
 
§ 77 Avslutning 
Ordföranden tackade ledamöterna och förklarade dagens möte avslutat.  
 


