Protokoll för avd.möte
SSRK – Västerbottensavdelningen
Datum: 15/4-12
Närvarande:
Gunhild Björne (GB)
Ingrid Björne (IB)
Susanna Johansson (SJ)
Lena Lundmark (LL)
Daniel Stenborg (DS)

Plats: Robertsfors
Ulrika Larefalk (UL)
Britt-Marie Nordgren (BMN)
Barbro Cederqvist Marklund (BCM)
Lena Lindgren (Umeå Viltspårs ansv.)

Anmält förhinder:
Maria Kuusela (MK)
Daniel Brännström (DB)

1

Mötets öppnande – ordförande förklarade mötet öppnat

2

Fastställande av dagordning - dagordningen fastställdes med smärre

3

Val av justerare – GB+BMN samt ordf.

4

Föregående protokoll
• Föregående protokoll ligger ute på hemsidan, det föredrogs av IB.
• Erik Björne anmäldes som fullmäktigedelegat.
• Protokollet var ok och lades till handlingarna.
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Kassarapport
• Ca 17’ finns på kontot. Funktionärsträffen ser ut att kosta ca 14’ sen tillkommer
kostnad för fullmäktigemötet.
• Stambokföringsavgifter som ska debiteras respektive sektion, kommer att
komma in och här måste avdelningen ligga ute med pengarna ett tag vilket
innebär minus i kassan.
• Beslut: Sektionerna sätter i 5´vardera till avdelningen.
• Diskussion om resekostnad till funktionärsträffen då våra deltagare valt att resa
på olika sätt och till olika kostnad.
• Beslut: Billigaste resesätt ersätts. Det ska dock vara funktionellt dvs ingen 7h
väntan på avresa. Vill man resa på annat sätt får man själv betala
mellanskillnaden.
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Utställning
• En ringsekreterarelev kommer att finnas på Skellefteåutställningen.
• Skellefteå inkom med en önskan om att minska ned antalet domare till 2013 då
antalet utställningsdeltagare har sjunkit så att det inte är motiverat med mer än
två domare.
• BMN medelar att domare redan är kontrakterade men att hon ska undersöka
om det är möjligt att en av dom kan tänka sig vara reservdomare.
• Beslut: BMN undersöker om det är möjligt. Till senare utställningar
kontrakteras endast två domare.
• Nu ska även SSRK utställningar rapportera SRD varför blanketter ska finnas i
utst.lådorna. SRD ansv. På utställningen GB+I
• Höjd anm avg till 2013 ligger som förslag. 350:- för ordinarie och 200:- för valp.
• LL vill ha tillgång till membit. SJ ordnar.

justeringar.

•
•
•
•
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Katalog för PC. Det kostar om man använder internet betalning men förenklar
mycket.
Lägsta pris för internetanm. är 2000:- (vilket motsvarar 200 anmälda hundar).
Vid fler hundar tillkommer 10:-/hund.
Exteriördomarkonferens 2014 för spaniel och 2015 för retriever.

Viltspår
• Nya regler finns ute.
• RoA är uppdaterad.
• Nya anvisningar för utbildning av viltspårsdomare.
• Nya protokoll och skogskort.
• SM-uttagningen går i år i Umeå. SM är den 4-5 aug i Kolmården.
• Anm. avgiften ligger på 1000:• Beslut: Avd. betalar anmälningsavgiften för avdelningens representant.
• Övriga kostnader får den deltagande själv stå för.
• SSRK-prov. Anmälan till viltspår ska inte ingå i år.
• Vi behöver bli bättre på att rapportera in resultaten till våra webbansvariga.
Förslag:
• trevligt om vi kunde starta upp en inofficiell verksamhet med elitspår och
cupper för att ge de som redan tagit SVCH en morot att fortsätta träna spår.
• Ev. lägga en motion för att höja statusen på våra viltspår, tex. ett
elitchampionat för våra raser.
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Retriever
• Information om hur SSRK-prov fungerar. Lösen till övningsprogrammet
lämnades ut. SSRK-prov körs skarpt från den 1/7.
• Provledarcertifieringen. Vid förfrågan på funk.träffen till Janne Viberg blev
svaret att det endast krävs en kortare genomgång av RoA för våra redan
utbildade provledare för att de ska bli certifierade. De har dispens i två år så
utbildningen bör arrangeras senast vintern 2013. Koll om hur mycket Micke ska
ha för att hålla en kurs i respektive sektion.
• För att våra provledare ska ha möjlighet att starta i annan klass än den de är
provledare i krävs att vi delar upp klasserna i olika provtillfällen i SSRK-prov.
• Skellefteåsektionen håller ett särskilt prov den 31/5.
• Det går att anmäla att vi har WT på HS hemsida.
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Spaniel
• SSRK-prov körs redan skarpt och alla prov ska läggas in.
• RoA är uppdaterad.
• Grundproven har döpts om till nybörjarprov och finns som B och A prov.
• B körs med Dummy och A med Vilt.
• Elitklass är omdöpt till segrarklass.
• Nya regler för SJCH. Pris i parsläpp krävs. Antingen 2xCk parsläpp + vinst i
• vanligt eller 2xvinst i vanligt +pris på parsläpp.
• Max antal hundar per domare i nkl är satt till 20st.
• Max anm. avgift för spanielprov 450: -, 550: - för segrarklass.
• Skärpta krav på domare för bibehållen auktorisation.
• Olika beteckning för domare C,B och A domare.
• Nya krav på att provledare ska vara certifierad.Vi bör därför ta reda på vad som
krävs för att bli certifierad provledare och när det ska hållas utbildning för
detta. DS ansvarar.
• Ett B-prov nybörjare kommer att hållas mellan Umeå och Skellefteå i höst som
ett samarbete mellan sektionerna. Även två vattenprov hålls under hösten.
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Utbildning
• Under söndagen på funktionärsträffen hölls en kurs i föreningsteknik.
• HS har en peppningskurs för instruktörer. För dyrt för att vi ska skicka någon.
• Undersök om det går att anordna något i egen regi.
• Nya funktionsbeskrivningen: en utbildning kommer att hållas den 5-6/8.

•
11

Instruktörsutbildning. Vi behöver fler instruktörer, sektionerna undersöker om
det finns några lämpliga personer att utbilda.

Inkommet till styrelsen
• Utskick från HS har mailats ut till samtliga i styrelsen.
Apportören
• Allt inskickat.
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Hemsidan
• Bra. Sektionerna får gärna annonsera respektive sektions begivenheter på den
båda sektioners hemsidor.
• Webborna ansvarar för att sätta in inkomna ”annonser” på sidorna.
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Övriga frågor
• Inga.
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Nästa möte
• IB kallar innan sista september.
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Mötets avslutande - ordförande förklarade mötet avslutat.

Protokollförare:
Susanna Johansson

Ordförande:
Ingrid Björne

________________

________________

Justerare:
Gunhild Björne

Justerare:
Britt-Marie Nordgren

________________

________________

