
Protokoll från styrelsemöte SSRK Värmland

Protokoll 5/2021, Styrelsemöte

Datum: 2021-11-09 kl 19.00
Plats: via Zoom
Närvarande:   Bengt Gustafsson

Åsa Ranung
Gunilla Hansson
Nils Gunnar Billinger
Mari Andersson
Andreas Ahlin 

 
Förhinder: Gunilla Karlström

Sandra Jonsson, suppl
Veronica Arenander, suppl

§ 53 Mötet öppnas 
Ordförande Bengt Gustafsson hälsade alla välkommen och förklarade mötet öppnat. 
 
§ 54 Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkändes och lades till handlingarna. 
 
§ 55 Val av justerare
Åsa Ranung utsågs till att justera dagens protokoll.

§ 56 Föregående protokoll
 Protokollet från föregående sammanträde lades till handlingarna.

§ 57 Post och skrivelser
HS planerar funktionärsträff 20-21 nov. Bengt bevakar frågan.

§ 58 Hemsidan.
Inget att rapportera

§ 59 Ekonomi.
Kassören Gunilla informerade om det ekonomiska läget.
Föreningen har registrerats som säsongsarbetsgivare hos Skatteverket vilket underlättar då arvoden ska

betalas till domare m. fl.  under kommande år.

§ 60.  Verksamheten
Jakt retriever.

KKL 27/11

WT 30/4 -22
Mocktrail 1/5 -22

14 maj  Retrieverjaktprov B nkl. Provledare Mari Nälsén
15 maj  Reteriverjaktprov B ökl. Provledare Mari Nälsén
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30 juli.  Retrieverjaktprov B ökl. Provledare Anette.
31 juli   Retrieverjaktprov B ökl (funktionärsprov) Provledare Malin N.

6 augusti rasmästerskap
7 augusti rasmästerskap

13 augusti Retrieverjaktprov B ekl. Provledare Bolly
13 augusti Retrieverjaktprov B ökl. Provledare Bolly
14 augusti Retrieverjaktprov B ekl. Provledare Bolly
14augusti  Retrieverjaktprov B nkl. Provledare Bolly

10 september retrieverjaktprov B ekl. (funktionärsprov) Provledare Lars Carlsson/Lars Finne
11 september retrieverjaktprov B nkl (funktionärsprov) Provledare Lars Carlsson/Lars Finne

Jakt Tolling
Inget att rapportera

Jakt Spaniel
Fältprov ska arrangeras i Strängnäs kommun den 27/11.
Beslöts att klubben står för de extrakostnader som beror på att provet arrangeras på annan ort

Utställning
9 april kommer en utställning att arrangeras. Plats ej bestämd
I juli kommer en utställning att arrangeras i Sunne.
Ett tillfälle för exteriörbedömning kommer att ordnas under året.

Utbildning

En kurs i vattenarbete för retriever – ökl  med Lisa Falck som kursledare planeras till juni sommaren 2022.
Plats ännu ej bestämd.

Åsa lyfte frågan om det kan vara av intresse med ett webbinarium om A-prov. Vi enades om att det var en bra
idé. Åsa tar med sig frågan och ser om det går att "kopiera" något av de webbinarier som genomförs av andra
klubbar de senaste månaderna. Åsa kollar och återkommer med förslag.

Beslöts att ordna en utbildning av stewards 1 maj 2022 i samband med att vi genomför mocktrail på
Aplungsåsen. Jörgen Norrblom är klar som kursledare. En fördel om deltagarna har vissa förkunskaper. Vidare
ska de som går utbildningen ställa upp som funktionär vid lämpliga prov. Föreningen förbehåller sig rätten att
sätta samman lämplig grupp för utbildningen. Åsa tar kontakt med Jörgen för att planera detaljer. 

Gunilla H och Sandra är intresserade av att utbilda sig till vattendomare för spaniel, det finns ett värde med
att ha tillgång till egna domare i Värmland. Utbildningar ges centralt och vi ställer oss bakom att Sandra och
Gunilla får delta.  De arbetar själva vidare med frågan. 

Ännu en payback-dag till aktiva funktionärer planeras. Förslagsvis på Niklasdam och med våra egna erfarna
kursledare. Alla nivåer av retriever (nkl,ökl,ekl) och dessutom ett träningstillfälle för de som varit funkisar vid
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något av våra spaniel arrangemang, allt vid samma tillfälle så vi kan träffas och prata lite över lunch och fika.
Gunilla H bistår Åsa i planering och upplägg

Viltspår
Inget att rapportera.

§ 61 Övriga frågor
Inget

§ 62 Nästa sammanträde
Beslutades att nästa sammanträde ska äga rum tisdag den 25 januari 2022 kl 19.00 via zoom.

§ 63 Mötets avslutande
Ordförande förklarade mötet för avslutat och tackade deltagarna för gott humör och konstruktiva bidrag.

Vid protokollet                                          Ordförande 
 
 

___________________                           _____________________ 
Nils Gunnar Billinger                                   Bengt Gustafsson
 
 
 
 
 
Justerare 
 
 
 
____________________ 
Åsa Ranung
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