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Dagordning för SSRK Värmlands årsmöte 2022 06 06  
 
1. Mötets öppnande 
2. Fastställande av röstlängd 
3. Val av ordförande för mötet 
4. Anmälan av protokollförare för mötet 
5. Val av justerare som tillsammans med ordförande ska justera dagens 

protokoll 
6. Beslut och närvaron- och yttranderätt för andra än avdelningens 

medlemmar 
7. Beslut om mötet blivit stadgeenligt utlyst 
8. Fastställande av dagordning  
9. Styrelsens årsredovisning. 
10. Revisorernas berättelse 
11. Beslut om fastställande av balansräkning och resultaträkning samt om 

disposition av årets vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning 
12. Avdelningens rapport och eventuella förslag till beslut angående uppdrag 

som föregående årsmöte givit styrelsen 
13. Beslut om ansvarsfrihet åt direktionsmedlemmarna 
14. Presentation av och beslut om styrelsens förslag till: 

Verksamhetsbudget för 2022 
Verksamhetsplan för 2022 
Villkor för reseersättning for avdelningens funktionärer. 

15. Val av ordförande för föreningen för 2022 på ett år. 
16. Val av övriga ordinarie ledamöter. 
17. Val av suppleanter 
18. Val av två revisorer och två ersättare 
19. Val av valberedning 
20. Beslut om omedelbar justering av punkterna 15-19 
21. Ärende som styrelsen hänskjutit till årsmötet sam ärenden som anmälts till 

årsmötet 
22. Övriga frågor (ärenden kan enligt stadgarna tas upp till diskussion men ej till 

beslut) 
23. Utdelning av priser 
24. Mötets avslutning 
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SSRK Värmlands verksamhetsberättelse 
för 2021   
 
Styrelsen har under året haft följande utseende. 
  
Ordförande:   Bengt Gustafsson   
Vice ordförande:   Åsa Ranung 
Sekreterare:   Nils Gunnar Billinger   
Kassör:    Gunilla Hansson 
Jaktprovsansvarig - Retriever  Andreas Ahlin 
Jaktprovsansvarig -Tolling  Mari Andersson 
Jaktprovsansvarig -Spaniel  Sandra Jonsson (suppl) 
Utställningsansvarig   Gunilla Karlström  
Viltspårsansvarig   Gunilla Karlström  
Utbildningsansvarig   Åsa Ranung 
Ledamot    Veronica Arenander (suppl) 
 
Revisorer  
Morgan Svensson och Gunni Buttner-Widstrand har varit revisorer. 
 
Revisorssuppleanter: 
Lars Carlsson och Camilla Högdahl-Bergström har varit revisorssuppleanter. 
 
Valberedning: 
Valberedningen har bestått av Ulrika Jonasson (sammankallande), Joakim 
Bergström, Elisabeth Peterson 
 
Under året har styrelsen haft 7 st protokollförda styrelsemöten varav 5 varit 
möten via Zoom. 
 
Utöver dessa har kommittéerna bedrivit verksamhet. 
 
Medlemsantalet per 31/12 2021 var 325 st 
 
Verksamhet har bedrivits enligt plan. 
 
Mer information om verksamheten finns i bifogade bilagor. 
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Ekonomisk information finns i bilagd balans och resultaträkning. 
 
SSRKs funktionsärsträff var inställd och istället hölls tre digitala möten för 
retrieverprov under hösten. 
 
Styrelsen riktar ett stort tack till alla som under året ställt upp och hjälp till på 
våra olika arrangemang. Det är våra engagerade medlemmar som bär upp 
verksamheten  
 

Tack! 
 
Styrelsen för SSRK Värmland 2021 
Bengt Gustafsson, Åsa Ranung, Andreas Ahlin, Mari Andersson Gunilla Hansson, 
Gunilla Karlström, Nils Gunnar Billinger, Sandra Jonsson och Veronica 
Arenander. 
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Förslag till verksamhetsbudget 2022 
 
 

 
Förslag till verksamhetsbudget 2022 Utfall 2021 Intäkt Kostnad 
Medlemsavgifter + 32400 35000  
Utställningar 0 60000  
Jakt retriever B-prov + A-prov + 26000  30000 
Jakt spaniel enkelt vatten + fältprov -4000    7000 
Viltspår + 34500 35000  
WT 0 25000  
Kurser/utbildning 0    6000 
Hyra -31500  38000 
Styrelsen -3000    5000 
Centrala möten -8000  10000 
SM viltspår -2600    7000 
Bank/försäkringar -3000    6000 
Övriga kostnader -10000  25000 
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Jaktprovsverksamhet retriever  
 
2021, året då det blev något när vi egentligen inte trodde att det skulle bli någonting alls. 
Med en pandemi som härjade för fullt där fler och fler blev sjuka och restriktioner blev 
vardag för oss alla så gjorde föreningen och funktionärer allt dom kunde för att det skulle 
kunna gå att ha prov överhuvudtaget. Men många prov blev det tack vare våra fantastiska 
eldsjälar inom föreningen som letar efter en ledig lucka i sin kalender för att vi ”lucky few” 
ska få starta på prov på vår hemmaplan. 
Jag som jaktansvarig är otroligt tacksam att just ssrk Värmland har så otroligt mycket motor 
och kompetens trots vår ”lilla storlek” som förening jämfört med dom större sektionerna. 
Det som har märkts i vår förening i år är hungern i startfältet, många fina titlar för 
värmlandsekipagen i år både på hemmaplan och bortaplan vilket såklart gör att vi sticker ut i 
mängden. Till er vill jag säga ett stort personligt grattis och bra jobbat! 
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I år var även året då jag valde att avsäga mig min plats som jaktansvarig då jag helt enkelt 
känner att jag inte mäktar med mer, ett tungt år för mig mentalt och med många bollar i 
luften gör det att jag inte kan prestera och ge er medlemmar det ni förtjänar så därför väljer 
jag att kliva ner medans orken finns. 
Jag har haft fantastiska år med fantastiska medarbetare som har guidat mig och hjälpt mig 
med så mycket som har med organisationen att göra att jag många gånger känt mig 
överflödig. 

 
Som det ser ut just nu så 
kommer min åtminstone 
tillfälliga efterträdare vara Mari 
Andersson vilket många utav er 
känner och har förtroende för. 
Hon kommer och gör redan 
arbetet galant och finns alltid 
där om ni medlemmar har 
några frågor över något så 
kommer hon att ge er raka och 
tydliga svar, precis som hon 
gjort för mig dom gånger jag 
har undrat över något. 
 
Jag kommer att ta en dag i taget 
framöver och önskar er allt gott 
och hoppas vi ses antingen på 
träning, prov eller det bästa jag 
vet -praktiskt jakt. 
 
Ha det gott och var rädda om er 
och era hundar!  
/ Mvh Andreas Ahlin, 
Jaktprovssekreterare värmland. 
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Jaktprovsverksamhet spaniel 
Under 2021 anordnade vi i spaniel kommitten ett vattenprov och ett fältprov Ökl. Det är 
mycket som ska fixas med inför varje arrangemang men med ett sånt härligt gäng som vi nu 
är i kommitten så är allt bara roligt, vi har jobbat ihop oss fint och jag ser fram emot 
kommande prov under 2022. Till min stora glädje så har ytterligare en ambitiös tjej klivit in i 
spaniel kommitten i slutet av 2021.  

Först ut under 2021 var vattenprovet som gick på “Skansen beach” som vi numer kallar vårt 
paradis i Värmskog. Tack vare vår kommitté medlem Ann-Marie så har vi denna fantastiska 
möjlighet. Det var en riktigt varm dag både för hundar och människor, perfekt att ha ett prov 
där hundarna får möjlighet att svalka sig. Det blev en riktigt trevlig tillställning som 
avslutades med bad för både fyrbenta och tvåbenta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Domare för dagen var Olle Johannisson som lotsade alla ekipage med trygg hand  

Godkända ekipage för dagen blev:  

 AnnMarie Skansen med Happy Springs Taffy Zappa  
 Heidi Lysö med Thoras Emma  
 Pertti Heijari med Muldergarden Sky  
 Pehr Söderman med Fågeljägaren Redwing  
 Annikken Aagaard med Thoras Alfie 
 Linda Eskfelt med Wildphoebes Peregrine  
 Christina Jacobsson med Kristaras Happy Hilja  
  Anne Imeland med Thoras Adelaide  
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I november anordnade vi ett ÖKL fältprov i Strängnäs, domare var Torbjörn Augustinsson. 
Det blev en lyckad dag med gott om fågel i marken trots sent på säsongen. Många duktiga 
hundar och förare startade, en del förare åkte från provet nöjdare än andra men överlag så 
var det positiv stämning hos de deltagande och vi fick många fina ord om ett välarrangerat 
prov. Extra kul och uppskattat var vårt fina prisbord som vi har Svenska Djurapoteket att 
tacka för, så givmilda med deras fantastiska produkter.  

 

  
Vi försökte få till en bra bild på pristagarna;) kul hade vi iallafall:) 
 

Pristagare för dagen:  

 Timba Mabrouk med Wildthyme Vicious 
 Anne Imeland med Thoras Adelaide 
  Karin Westergren med Ah-Tib’s Xanrhina 
  Sandra Jonsson med Lexline Kira 
  Anna Lindholm med Wildphoebes Mockingjay  
 Eva Lindberg med Fågeljägarens Little Swift  
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Sandra med Poppy som precis börjat sitt prov. 

 

Vi som arbetat i spaniel kommitten under 2021 är Sandra Jonsson, Ulrika Jonasson, Linda 
Eskfelt, Gunilla Hansson, AnnMarie Skansen och Maria Malgerud. Vi har nu börjat planera 
inför 2022.  

Vi ses i spanielmarkerna:)  

Sandra Jonsson genom spaniel kommitten.  
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 Kurser under verksamhetsåret 2021 
 
Vi som är intresserade av hundträning och att vara ute i skog och mark har varit lyckligt 
lottade det här året som annars präglats av pandemin. Vi har i stor utsträckning kunnat träna 
med våra hundar tillsammans med några få vänner under hela året. Däremot har 
pandemiläget haft stor påverkan på den organiserade träningen genom oss i SSRK Värmland 
med resultatet att det knappt genomförts några kurser alls under året.  
 

 

 

Vattenkurs 

En kurs som genomfördes var en vattenkurs för retriever med instruktören Malin Nelson. 
Det var fem deltagare som under tre kurstillfällen i augusti och september jobbade med att 
bygga upp linjer, markeringar och att jobba vid båt. 
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Spanielträningsgrupp 

Under våren 2021 erbjöds en möjlighet att vara med i en träningsgrupp för spaniel. 
Målgrupp var de som har målet att starta på fältprov med din spaniel. Det här var en 
träningsgrupp där alla hjälper alla och som inte ha de en specifik instruktör  

Utgångspunkter för våra kurser och utbildningsinsatser inom SSRK Värmland, är att erbjuda 
ett varierat utbud både vad gäller utbildningsnivå och inriktning på kurserna. Alla våra 
kurser anordnas i samarbete med Studiefrämjandet Värmland/Örebro. Det är fantastiskt 
roligt att intresset för de kurser vi genomfört under året är så stort. Ta gärna att kontakta oss 
i utbildningskommittén eller någon annan i styrelsen om du har förslag på nya kurser du 
skulle vilja se under kommande år! 
 
Åsa Ranung, utbildningsansvarig i styrelsen under 2021.  
 
Övriga i kommittén är Eva Andersson och Birgitta Szögi  
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Utställningar 
På grund av pandemin har ingen utställningsverksamhet bedrivits under året. 

 

Viltspår.  
 
När det gäller viltspår har aktiviteten varit relativt hög. 

 
 
 
 
 
 

Arrangerade prov 2021 
 
Vattenprov Spaniel 
24 juli 
Antal ekipage 11 
 
Retrieverjaktprov B nkl.  
30 juli 
Västra Ämtervik   
18 ekipage 
 
Retrieverjaktprov B ekl 
31 juli 
Västra Ämtervik 
14 ekipage 
  
 
 

  
 

 
Månad ej gk gk 

1 
HP 1 2 3 0     

 

Januari   5   7 1     13    

Februari               0   

Mars   13   4       17   

April   10 1 13   1 1 26   

Maj 1 31 2 24 3 3 3 67   

Juni   8 8 58 10 1 8 93   

Juli   9 2 16 2     29   

Augusti   12 6 25 3 1   47   

September   4 7 18   1 1 31   

Oktober   11   23 2     36   

November 1 12 5 36 1     55   

December   5 1 4       10   

        424   
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Retrieverjaktprov B ekl 
Mellersta Värmland 
14 augusti 
Antal ekipage 14 
 
Retrieverjaktprov B nkl  
Stöpafors  
14 augusti 
Antal ekipage 18 
 
Retrieverjaktprov B ekl 
Mellersta Värmland 
15 augusti 
Antal ekipage 14 
 
Retrieverjaktprov B ökl 
Stöpafors 
15 augusti 
Antal ekipage 14 
 
Retrieverjaktprov B ökl/ekl 
Arvika 
11-12 september 
Antal ekipage 28 
 
Retrieverjaktprov B. nkl/ökl (funktionärsprov) 
Sunne 
10 oktober 
Antal ekipage 14 
 
Retriverjaktprov A -KKL 
Kungsör 
27 november 
Antal ekipage 7 
 
Spanieljaktprov Fältprov öppenklass 
Strängnäs 
27 november 
Antal ekipage 15 


