
SSRK GÄVLEBORGSAVDELNINGEN 
 
 
 Protokoll från styrelsemöte 
Datum: 2015-10-07 

Tid: 19.00 

Plats:  Skype 

Närvarande:  Lajla Rydberg,  Marit Hedström, Carola Eriksson, Brita 
Rydbäck, Elisabeth Persson, Anneli Jokinen, 

Från sektionen: Lajla Rydberg,   

Förhinder: Ulrika Wermelin Kristina Bolin, Astrid Wallström  

Adjungerad:  

  

§ 1  Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 

§ 2 Till justerare utsågs Carola Eriksson 

§ 3 Dagordningen godkändes  

§ 4 Föregående protokoll lades till handlingarna 

§ 5 Uppdragslistan gicks igenom 

Skrivelser  

§ 6 Inkomna  

SSRK 
 

Datum för kommande möten 
Medlemsstatistik augusti 2015 
Protokoll Fullmäktige 2015 
Protokoll HS möte 4-5 juli 2015 
Kommittéprotokoll UB/DUG 150530 
Kommittéprotokoll UB/DUG 150627  
Påminnelse om inbjudan från SKK om utbildning i 
föreningstekning.  

Medlemstatistik per 2015-09-30VBtbildning i 
föreningsteknik 
 

SKK  Auktorisationer/ exteriördomare  

SKK-play för uppfödare Utställningskommitté 
juni 20 

Övriga           Dalarnas Kennelklubb: 

Ringsekreterarkurs hos Dalarnas Kennelklubb 
§ 7 Utgående  

§ 8 Ekonomi Ekonomin ser bra ut. Allt rullar på. 
. 



 

§ 9 Hemsidan Kicki återkommer om eventuell fototävling för hemsidan.   

§ 10 Apportören Manusstopp 15 oktober.  

§ 11 Sektionen Förberedelser inför sektionens inofficiella utställning pågår 
för fullt. 
Sektionen planerar att anordna en trivseldag på Älgripans 
kursgård i Årsunda. 

§ 12 Utbildning Anneli har haft kontakt med Dalarnas utbildningsansvarig.  
Träningskvällar planeras i vår i södra Hälsingland. 

§ 13 Utställning  Avgifter 

Styrelsen beslutar att följande avgifter skall gälla tills nytt 
beslut fattas: 
Jun. Ung. Jakt Öppen Champ. 350:- 
Vet: gratis 
Valpar: 175:- 
 
BIR-vinnare: Gratis startavgift på en utställning inom den 
avdelning där man blivit BIR. Gäller fram till motsvarande 
utställning året efter. 

§ 14 Retriever 
 

Rapport från retrieveransvarig: 

 Årets jaktprov är genomförda och rent praktiskt har det 
flutit på väldigt bra. Ekonomiskt har det första Järvsöprovet 
gått bra trots att det inte blev något vilt från A-provet, det 
andra Järvsö provet har vi inte hunnit med avstämningen 
än, alla fakturor har inte kommit in. A-provet fick 11 
starter, det utdelades två första pris, ett med cert och ett 
med ck. Ekonomiskt vet jag inte riktigt än. 

KM i Jössebo blir nästa arrangemang innan vi gör "vinter", 
fortfarande inte så mycket anmälningar men det kommer 
väl hoppas vi. 

Kan rapportera att domare för nästa år är klart för ett 
vårprov i Axmar 14 - 15 maj,  i Hofors 3 - 4 sept och 
dubbelprov i Nkl och Ökl i Järvsö 17 - 18 sept. Sen tar 
Pelle och Alf upp Alfta provet igen och de har själva bokat 
domare till det, lite oklart när det blir i tiden men någon 
gång i början av augusti. 

Lajla mailar vandringspriser till Christer , Astrid. 

 Inventarielistan : Marit och Astrid kollar 
G-sektionen lista eftterfrågas. 
 
Tollare: Styrelsen beslutar att adjungera Lena Fjellstedt till 
styrelsen som tollaransvarig. 

§ 15 Spaniel Fältprov i helgen som kommer. 14 anmälda, 12 inlottas.  
Strängnästrakten är provplats. 



Vattenprov har varit. 

§ 16 Viltspår Det jag har på min agenda är att jag har på förslag att vi vill 
införa ett ordinarie viltspårsprov “hälsingeprovet” under 
våren (maj/juni)2016. 
Ekipaget som blir provbäst från Gävleborg får även 
representera Gävleborg i Viltspårs SM 2016 som går i SSRK 
Östra. 
Vi har ju under en tid inte kunnat erbjuda några ordinarie 
prov i vår avdelning. 
 

Styrelsen beslutar enligt Ulrikas förslag. 
§ 17 Årsmöte Styrelsen beslutar att årsmötet skall hållas 27/2 2016 kl. 10-

00 i Söderhamn.  Lajla bokar Flygstaden. 
§ 18 Övrigt Royal Canin drar in sponsring för varmviltprov. 

§ 19 Nästa möte . 16/11 – 15 19.00 Skype 

§ 20 Mötets 
avslutande 

Ordförande avslutar mötet. 
 

  

sekreterare Lajla Rydberg 

ordförande Marit Hedström 

justerare Carola Eriksson 

  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


