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STYRELSEPROTOKOLL 3/2018

Styrelsemöte SSRK Värmland
Datum och plats: 2018-06-12 Telefonmöte kl 19.30
Närvarande: Lars Finne
Anette Axelsson
Andreas Ahlin
Lars Böhn
Åsa Ranung
Niclas Svensson
Förhinder:

Gunilla Karlström
Anna Lindbäck
Mari Andersson

§ 30 Mötet öppnas
Ordförande Lars Finne hälsar alla välkommen och förklara mötet öppnat.
§ 31 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkänns och lades till handlingarna.
§ 32 Val av en justerare och en protokollsförare
Styrelsen beslutade: att välja Åsa Ranung att jämte ordförande justera protokollet,
att välja Anette Axelsson till att föra protokoll under mötet.
§ 33 Föregående mötesprotokoll
Föregående möte gicks igenom och lades till handlingarna.
§ 34 Post och skrivelser
Gicks igenom och lades till handlingarna.
§ 35 Ekonomisk rapport
Kassören Lars Böhn rapporterade att klubbens ekonomi är stabil.
§ 36 Verksamhet
a) Jakt retriever
Andreas rapporterade att ett till B-prov är planerat i höst. Även ett höst WT är på
planeringsstadiet.
Ett antal samträningar har arrangerats och varit mycket uppskattade med stort
deltagarantal.
En praktisk prova-på-jakt är också under planering.
b) Jakt tollare
Inget att rapportera.
c) Jakt spaniel
Niclas kom med ett förslag på ett WT för spaniel under hösten.
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Kanske en kombination med spaniel och retriever. Det jobbas vidare med
planerna.
d) Utställning
Gunilla har haft krångel med anmälningar och betalningar inför Sunne
utställningen. Därför förlängs anmälningstiden.
e) Utbildning
Åsa rapporterade att provledare utbildningen är genomförd och vi gratulerar alla
nya provledare.
Träningsdagen för alla funktionärerna hölls den 6/6 i Humletorp. Instruktörer var
Kerstin Andersson för nkl hundar, Bolly Ronacher för ökl hundar och Kicki Pilenås
för ekl hundar. Dagen var mycket uppskattad och ett bra upplägg med att hålla
träningen för alla på en och samma dag.
Oliver Kiraly kommer till Värmland i början av juli för att hålla kurs i flera dagar.
Start den 1 juli för unga hundar. Ansvarig för kursen är Ingela Tellåsen.
Planerna är redan igång för en liknande kurs nästa år i ssrk Värmlands regi med
Mark Demain.
f)

Viltspår
Lars Böhn rapporterade att 9 st ekipage kommer att starta i uttagningen till SM i
viltspår.

§37 Genomgång av funktionsbeskrivningarna för Ordförande, kassör och sekreterare.
Styrelsen diskuterade funktionsbeskrivningarna av olika poster inom styrelsen och
kommittéer. Diskussinen kommer fortsätta på nästa möte.
§38 Övriga frågor
Lars F rapporterade från representantskapsmötet. Frågorna kring GDPR lagen har blivit
något klarare. Ssrk Värmland kommer lägga ut en länk på hemsidan till ssrk:s HS hemsida.
Det pratades också om hur det kommer fungera att vara funktionär i andra klubbar för de
som är förtroendevalde i ssrk. Inga beslut togs.
JIS (jaktspaniels i Sverige) har fått ett nytt avtal med ssrk och är fortsatt en jakthundklubb
under ssrk.
Kassören i HS har haft kontakt med skatteverket i frågan om hur skattepliktiga arvoden
som utgår från klubben ska hanteras. Mer info i frågan kommer.
Valberedningsfrågan kom upp. Det måste tillsättas 2 st till i valberedningen. Åsa och Lars F
fick i uppgift att kolla med några medlemmar.
Ssrk Värmland kommer arrangera unghundsderbyt 2020 och det är dags att börja planera
för datum, plats mm. En ansvarig arbetsgrupp bör tillsättas.
Frågeenkäten om vad medlemmarna tycker om ssrk Värmland har gått ut.
En medlemsdag för nya och gamla medlemmar planeras till senare i höst.
Styrelsen tog beslut på att protokollen som läggas ut på hemsidan kan vara osignerade,
bara de är godkända av ordföranden och justeraren. Så som HS gör.
Gunilla K vill hålla en kurs i nosework.
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§39 Nästa möte
Styrelsen beslutade att nästa möte blir helgen 22-23 september i Humletorp.
§40 Mötets avslutande
Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet.
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