Protokoll för SSRK –Västerbottensavdelningen
Datum:

28/4-2011

Närvarande:
Gunhild Björne (GB)
Ingrid Björne (IB)
Susanna Johansson (SJ)
Daniel Brännström (DB)
Ulrika Larefalk (UL)
Britt-Marie Nordgren (BMN)
Lena Lundmark (LL)

Plats: SFR Robertsfors
Angett förhinder:
Maria Kuusela (MK)
Daniel Stenborg (DS)
Inbjudna:
Markku Haapamäki (MH)
Bibi Hermansson (BH)

1§

Mötets öppnande – ordförande förklarade mötet öppnat.

2§

Fastställande av dagordning - Dagordningen fastställdes med smärre justeringar.

3§

Val av justerare – GB+BMN samt ordf.

4§

Föregående protokoll
Föregående protokoll ligger ute på hemsidan, det föredrogs av IB.
Protokollet var ok och lades till handlingarna.
Barbro Cederqvist Marklund har accepterat att som adjungerad till styrelsen
ta posten som utbildningsansvarig.

5§

Inkommet till styrelsen
Utskick från HS har mailats ut till samtliga i styrelsen.
En ansökan om att få bli viltspårsdomare har inkommit till Umeåsektionen.
Beslut: att i enlighet med Umeåsektionens rekommendation avslå ansökan.
Motivering: vi har många domare i länet samt ytterligare två under utbildning.

6§

Kassarapport
UL meddelar att allt ser lugnt ut.
Katalogen för PC är inköpt (6.000:-) fördelas på sektionerna.
Flyg till funktionärsträffen samt fullmäktige har betalats.

7§

Jaktprovsekreteraren retrievers rapport
SJ rapporterar från funktionärsträffen.
 A-provsreglerna modifierade. Kvalitetsbedömningen blir kvar. Även ” ej
kvalificerad inför…” för t.ex. hund som ej erhållit tillräckligt med
apportmöjligheter för att kunna prissättas.
SKK´s allmänna bestämmelser införda i våra regler. Enbart muntlig kritik ges.
 Önskvärt med bättre kontroll mellan avdelningar och rasklubbar avseende
ansökan om provdatum. Föreslås att rassektions ansökan går via berörd
avdelning.
 Önskvärt är att inte enbart utländska domare dömer på ett prov. Det bör vara
minst en svensk domare per prov och helst bör den utöändska enbart döma ekl.
 Målet är att vi ska ha min 50 st jaktprovsdomare i landet.. Normalt är det ca
3500 starter /år vilket skulle ge 4-5 domardagar per år och domare..
 ROA ses över.













8§

Återbetalning rekommenderas till nkl ekipage som erhållit sin 1:a och sen ej vill
starta.
2:a helgen i augusti bör lämnas fri för rasklubbarnas rasmästerskap.
Retrievermästerskapet är numera en HS-aktivitet vilket innebär att arrangerande
klubb ej står med kostnadsansvar. 40’ kan garanteras av HS. Mästerskapet kan
arrangeras som ett C-, B- eller A-prov och vara antingen inofficiellt eller
officiellt. Vilt är dock att föredra före dummies. Norrbotten arrangerar 2013.
Publik måste anmäla sig till HS för att erhålla biljett som medger tillträde.
Internationella prov ska alltid vara öppna för alla raser. Ansökan min 6månader
före.
Nordiska cuppen arrangeras i Sverige 2012 – arrangerande avd. saknas
Europa cuppen arrangeras i Sverige 2013 – arrangerande avd. saknas
För båda arrangemangen gäller att inga ekonomiska risktaganden görs då HS
garanterar. Arrangeras som 2-days open stakes.
Stewardutbildning planeras – Bitte Sjöblom ansvarar.
Målet är att pröva 200 hundar/år på A-prov.
SKK- dispens för träning under hundförbudstid gäller enbart SSRKarrangemang.
Bra om WT med mer än 16 deltagande hundar anmäls till HS.

Jaktprovsekreteraren spaniel rapport
DB rapporterar från funktionärsträffen.
 Genomgång av ROA samt de nya reglerna.
 Många avdelningar är sena med att lämna in provdatum.
Övrigt:
Särskilt vattenprov inom VB under hösten
10/8 vattenprov i Umeå
Grundprov i hörnefors - datum ej fastlagt.
Ang fältprov diskuteras samarbete med Luleå eller Västernorrland.

9§

Utbildningssekreterarens rapport
GB rapporterar från funktionärsträffen:
En enkät om utbildningsbehovet har skickats ut till utbildningsansvariga i
avdelningarna.
Ett forum för utb.ansv finns på HS hemsida.
Avelsgruppen som deltog i mötet berättade att det finns planer på en
uppfödarutbildning för SSRK’s raser enligt SKK’s riktlinjer.
Eventuell distansutbildning. Mentor?
Etologidelen i instruktörsutbildningen har reviderats av Ingrid Tapper.
WT utbildningen i Umeå är klar. 11 st. utbildade varav 8 st. inom avdelningen.
Provledarutbildningen i Skellefteå är klar.

10§

Utställningssekreterarens rapport
BMN rapporterar från funktionärsträffen.
 De nya reglerna gicks igenom.
 Till ”katalogen för PC” kommer en internetbaserad anmälning till hösten.
 HS hemsida görs om
 Förslag: lägga ut presentation av domarna inför utställningen på hemsidan.
 Konferens för spanieldomare 2014 klart
 Konferens för retrieverdomare 2015 söks






Från och med 2012 höjs domararvodet till 950:- / dag och arvodet för
ringsekreterare till 800:- / dag.
Klippta morrhår ska noteras i kritiken.
Ett klubbmärke är OK som domarpresent enligt Bertil Lundgren.
Anmälningsavgifterna kan komma att differentieras beroende på när anmälan
kommer in. Sen anmälan = dyrare.

11§

Viltspårssekreterarens rapport
Annons om SM-utagningen ligger ute på hemsidan.

12§

Apportören
Sedvanliga uppgifter inskickade + material från sektionerna.

13§

Övriga frågor
På ordförandemötet på funktionärsträffen diskuterades bl a att:
 avd/ sekt. bör uppmana sina uppfödare att meddela sina valpköpare att SSRK
finns.
 vi behöver bara tillhandahålla kurser inom de områden som nämns i SSRKs
stadgar.
Hemsidan: ev slå samman de olika sidorna för tex utställning /jakt etc. och göra en
samlingssida för aktiviteter.
Fullmäktige. LL och Erik B åker.
Markku funderar om sponsring av aktiviteter som t.ex. viltspår-SM.
Beslut: för aktiviteter där en uttagning görs för utse en representant (även lag) som ska
representera avdelningen kan ett smärre bidrag utgå efter beslut av styrelsen.

14§

Nästa möte
Blir ett mailmöte om ej ordföranden kallar till annat.

15§

Mötets avslutande - ordförande förklarade mötet avslutat.

Protokollförare:
Susanna Johansson

Ordförande:
Ingrid Björne

________________

________________

Justerare:
Gunhild Björne

Justerare:
Britt-Marie Nordgren

________________

________________

