
SSRK GÄVLEBORGSAVDELNINGEN 
 
 
 Protokoll från styrelsemöte 
Datum: 2010-08-26 

Tid: 19.00 

Plats:  Via Skype 

Närvarande: Henry Carlsson, Lajla Rydberg, Lillemor Ohlsson, 
Torbjörn Holmqvist, Lina Torstensson 

Från sektionen: Lajla Rydberg 

Förhinder: Elisabeth Persson, Daniel Broqvist 

Adjungerad:  

  
§ 1 Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna 

§ 2 Till justerare utsågs Lillemor Ohlsson 

§ 3 Dagordningen godkändes 

§ 4 Föregående protokoll lades till handlingarna 

§ 5 Uppdragslistan gicks igenom 

Skrivelser  

§ 6 Inkomna  

SSRK Protokoll Viltspårskommittén 2010-05-20 
Protokoll Avelskommittén 2010-04-24 
Protokoll Exteriörkommittén 2010-04-23 
Protokoll HS-möte 2010-05-21 och 22 
47 - Brev till ordf ang organisationsgruppens 
sammansättning 
45 – Remiss – jaktchampionat för spaniels 
Protokoll från konstituerande möte 2010-05-25 
Protokoll från SSRKs fullmäktige 2010-05-22—23 
Utg 63 – Inbjudan och information ang dialogmöten kring 
förslag till ny organisation 

SKK 
 
JhK 
 
 
Tävlingsavd 

Auktoriserade exteriördomare 
Pgf 79 SKK CS-protokoll 2010-06-15 
439 - Nya föreskrifter, policy & anvisningar vid jaktprov 
med bif avtal samt info ang stickprovskontroll 
445 - Nya handläggningsrutiner & rapportering om 
olämplig hundförvaring vid tävling/prov, med 
anmälningsblankett 

Övriga 
NRK 

 
Torstein Rudi avliden 

§ 7 Utgående Remissvar: jaktchampionat för spaniels 

§ 8 Ekonomi Ekonomin god, några stora fakturor är ej betalda ännu. 



Utbetalning till Hemsidans ansvariga skall göras i enlighet 
med årsmötesbeslut. Kassören kollar vilka skatteregler som 
gäller för utbetalning av arvoden.  

§ 9 Allmänt 18/9 kommer HS representant till Gävle för att informera 
om Organisationsutredningen. 

§ 10 Hemsidan Utställningsansvarig vill ha en länk på avdelningens 
hemsida till sektionens hemsida angående den inofficiella 
utställningen i oktober. 

§ 11 Apportören Manusstopp den 15 oktober. Lajla skickar ut påminnelse 

§ 12 Rapporter  

§ 13 Sektionerna Södra Hälsingland har möte den 31/8. Henry pratar med 
Elisabeth och Daniel om de kan närvara. 

§ 14 Utbildning Utställningsarrangörsutbildning hålls 25 – 26 /9.  
Lina kollar om provledarutbildning finns i andra 
avdelningar. 

§ 15 Utställning Lillemor rapporterar från utställningen i Högbo. 
Kommittén skall utarbeta tydliga rutiner för de olika 
uppgifterna vid utställningar. 
Styrelsen beslutar att inköpa en bärbar högtalaranläggning. 
Lillemor ombesörjer detta. Anläggningen kommer att 
förvaras hos Lajla. Sektionerna skall ha möjlighet att låna 
anläggningen till sina aktiviteter.  

§ 16 Retriever Särskilt prov ÖKL har varit, 7 ekipage startade. 
Tollingprov i Hästbodarna har genomförts. 11 + 9 ekipage 
kom till start. Prov kommer troligtvis att anordnas även 
nästa år. 
Avdelningen kommer att söka särskilda prov till nästa år. 
A-prov kommer att anordnas av avdelningen under hösten. 
Hoforsprovet har gått av stapeln, allt förlöpte väl. 

§ 17 Spaniel Rapport från spanielansvarig: 

Remissen är besvarad(alternativ 2 har vi sagt ja till) även 
med en motivering. 
Vårt vattenprov avlöpte utan problem och vi hade 25 
starter vilket får anses som bra. Det gick ändå snabbt. 
Grundprovet fick vi ställa in pga. för få anmälningar.Vi 
hade satt minimigräns till 6 deltagare och fick 5 
anmälningar. (Inom parentes så är det fler grundprov som 
har ställts in av samma anledning tyvärr) 
Domare till vårt senare fältprov är nu klart. 
  

 
§ 18 Viltspår Lennart Olsson kom tvåa i viltspårs-SM. Reportage finns 

på hemsidan. 
§ 19 Övrigt Tänk på att meddela valberedningen inför årsmötet. 

§ 20 Nästa möte Preliminärt i Ockelbo den 11/10 kl. 18.00. Torbjörn 
återkommer med vägbeskrivning 

§ 21 Mötets avslutande Ordförande avslutar mötet. 



  
sekreterare Lajla Rydberg 

 
ordförande Henry Carlsson 

 
 

justerare Lillemor Ohlsson 

 


