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Styrelsemöte  
 
Plats: Studiefrämjandet, Falun 
Tid:  18.30 – 21.00 
 

 
 
 
 
 
§ 37 Mötets öppnande 
 
Ordförande förklarade mötet öppnat. 
 
§ 38 Val av Justerare 
 
En justerare valdes att jämte mötesordföranden justera dagens protokoll. 
 
§ 39 Godkännande av dagordning 
 
Dagordningen gicks igenom och godkändes. 
 
§ 40 Föregående protokoll 
 
Protokoll från 2015-02-16 gicks igenom. Styrelsen vill göra ett förtydligande vad gäller 1:a 
hjälpen-material vid våra arrangemang.  
Styrelsen beslöt att ett 1:a-hjälpen-kit ska vara med vid alla våra arrangemang liksom att 
flytvästar ska användas vid de prov där båt användes. Ansvaret för att sådant material tas med 
ut på provplatsen bör ligga på kommissarierna.  
Vidare beslöts att styrelsen tittar vidare på möjligheten att införskaffa 1:a-hjälpen-kit. 
Därefter lades protokollet till handlingarna. 
 
§ 41 Verksamhetsplan för 2015 inkl prel. rambudget 
 
Jaktansvarig anmäler en ändring i Verksamhetsplanen. Vid Faluprovet 19 september kommer 
vilt att användas. I övrigt godkändes Verksamhetsplanen inkl. rambudget. 
Styrelsen uppdrog åt avdelningssekreteraren att göra korrigeringen . 
 
§ 42 Årsmötet 22 mars 2015 
 
Avdelningssekreteraren informerade om att det gick bra att förlänga bokningstiden på Sveden. 
Hon kunde också konstatera att det bara kommit in runt 15 anmälningar om deltagande i 
årsmötet. En påminnelse bör lyftas upp på hemsidan. Det är ännu oklart om vem som kommer 
att vara mötesordförande, men valberedningen fortsätter leta. En jubileumsaffisch bör tas fram 
som kan sättas upp vid årsmötet. En ledamot tar på sig att skissa på en jubileumsaffisch. 
Styrelsen uppdrog åt avdelningssekreteraren beställa förtäring och blommor till årsmötet samt 
ber webbmaster om att lyfta fram en påminnelse om anmälan till årsmötet på hemsidan.  
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§ 43  25-årsjubileum 
 
Styrelsen konstaterade att jubileumsloggan ska användas flitigt och finner att t.ex. alla 
kommissarier ska ha tillgång till vår jubileumslogg och använda den i PM och annat material. Ev. 
kursmaterial ska också ”dekoreras” med loggan.  
Styrelsen diskuterade aktiviteter i samband med vårt 25-års jubileum och man kom fram till att 
en familjedag, där det bjuds på en rad aktiviteter är ett bra förslag. Flera förslag väcktes om 
aktiviteter och skojtävlingar. Mötet kom fram till att varje verksamhetsgren tittar på 
möjligheten att ordna något inom ”sin gren”. Datum för familjedagen blev inte fastlagt, men 
förslaget är en heldag kl. 10-15, någon gång i sommar och då helst före midsommar. Mötet kom 
fram till att Falu Brukshundsklubbs marker tillsammans med KFUM-gårdens ytor vid Varpan 
lämpar sig bra för arrangemanget.  
Styrelsen uppdrog åt avdelningssekreteraren att, då datumförslag lagts fram, kontakta bägge 
organisationerna och kolla om det är OK att vara där. Vidare gav man alla ansvariga i 
verksamheten  i uppdrag att fundera på möjliga aktiviteter. 
 
§ 44 Funktionärsträff 18-19 april 2015 
 
Under Funktionärsträffens andra dag, söndag, kommer deltagande utbildningsansvariga att få 
delta i ett seminarium med Eva Bodfäldt. Även övriga SSRK-instruktörer i landet har fått en 
inbjudan till att, som en vidareutbildning, delta i seminariet till ett subventionerat pris.  
Avdelningsstyrelsen diskuterade detta och ansåg det är olyckligt upplägg, eftersom vi har 
instruktörer som är verksamhetsansvariga inom andra områden än utbildning och är upptagna 
med sina program under funktionärsträffen och alltså missar detta tillfälle till vidareutbildning.  
Styrelsen fann det olyckligt att SKK:s seminarier för exteriör ansvariga och SSRK:s 
funktionärsträffa förlagts till samma helg. Vilket har medfört att SSRK Hs exteriörsansvarige valt 
att inte ha någon egen träff vår våra raser. Avdelningarnas exteriörsansvariga hänvisas till SKK 
seminarier i stället. Mötet ansåg att debatt/ informationsutbyte ska ske samtidigt och 
tillsammans för att skapa en gemensam organisation.     
Styrelsen uppdrog åt deltagarna i funktionärsträffen att påtala detta under funktionärsdagarna. 
Styrelsen beslöt att om någon instruktör är intresserad av att delta i vidareutbildningen, står 
avdelningen för seminariekostnaden á 350 kr/person. Övriga kostnader står instruktören för. 
 
§ 45 Skrivelser 
 
Den inbjudan till vidareutbildning för SSRK instruktörer under Funktionärsträffen, som 
diskuterats ovan, var enda skrivelsen.  
 
§ 46  Övriga frågor 
 

- Webbmaster har i mail undrat om och i så fall vad vi ska presentera på hemsidan inför 
Årsmötet: Verksamhetsberättelse, Bokslut, Verksamhetsplan, Rambudget?? Styrelsen 
diskuterade frågan. 
Styrelsen ser inga hinder till att lägga ut nämnda dokument på hemsidan inför årsmötet. 

- Utbildningsansvarig berättade att avdelningen kommer att anordna en jaktlydnadskurs 
under september. Tid och plats är ännu inte fastlagda och hon undrade om det är OK för 
styrelsen att redan nu lägga ut kursen på hemsidan.  
Styrelsen anser att det är OK att presentera kursen redan nu. 
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- Hemsidan kom upp till diskussion och man fann att det var flera aktiviteter som ännu 
inte fanns upplagda i kalendern. Mötet ansåg också att nuvarande utseende på 
Kalendern var svår att skapa sig en översiktsbild ifrån. Önskemål framkom om att 
webbmaster gör en ny kalender med månadsbladsutseende samt uppdaterar den med 
alla våra inplanerade aktiviteter.  
Styrelsen uppdrog åt avdelningssekreteraren att kontakta webbmaster och framföra 
önskemålen. 

- Jaktansvarig rapporterade om att det inte är så många anmälda till LagSM uttagningen. 
Hittills bara 4 st. Styrelsen fann det viktigt att vi alla försöker uppmuntra hundägare runt 
oss att delta i uttagningen. Det är ju trots allt en bra träningsmöjlighet! 

 
§ 47 Nästa möte 
 
Nästa möte blir årsmötet den 22 mars på Svedens gård. 
 
§ 48 Mötets avslutande 
 
Ordförande avslutade mötet och tackade ledamöterna för en givande diskussion. 
 
 


