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  Svenska Spaniel och Retrieverklubben 
   Östergötland 
 

Justeras:   2018-04-27 

 

Datum: 2018-04-19 Styrelseprotokoll nr: 4/2018 
 

Närvarande: Leif Gustafsson 
 Veronica Bergenheim 
 Magnus Berg 
 Maria Ahlbert 
 Eva Nordenberg (§7- ) 
     

Anmält förhinder: Stefan Lyshed-Jakobsson 
 Gizella Holstenson 
 Anne Dagbäck-Printz 
 Martin Bilfeldt 
 
 

§ 1 Mötets öppnande  
Ordförande förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna. 
 
§ 2 Godkännande av dagordningen 
Då ordförande och jakt har flera gemensamma ärenden efter Funktionärsmötet så slogs dessa 
två punkter ihop och lades som §14. Dagordningen godkändes med detta tillägg. 
 
§ 3 Val av justeringsperson 
Till att justera dagens protokoll valdes Veronica Bergenheim. 
 
§ 4 Föregående protokoll 
Styrelseprotokollet från 7 mars lästes igenom. Frågan om omarbetning av vandringspriset 
Östgötamästare bordlades till nästa möte. 
Protokollet från 22 mars (konstituerande möte) lästes igenom. 
Protokollen lades därefter till handlingarna. 
 
§ 5 Inkomna skrivelser 

010-168.9 GDPR - Kan ni bocka av allt på checklistan nu? Vecka 10 
 Medlemsstatistik februari 
010-182.3 Förtydl av ställningstagande ang förtroendevalda inom SSRK Vecka 11 
050-083 Beslut om arrangör av Viltspårmästerskapet 2019 (Östergötland) 
060-348 Betr Handbok för utställningsansvariga 
010-168.10 Enkät från SKK gällande GDPR 
060-349 Nya auktorisationer exteriördomare 
010-186 HS-protokoll med bilagor, möte 20180211-11 
 Påminnelse enkät GDPR 

Vecka 12 

 Inbjudan att delta på Hundens dag i Boda (mejl) 
065-151 Info från SKKs Mentalpool 
070-145.1 Påminnelse - Inbj till livesänd info från ordf i SKKs Utbildnkommitté 
070-158 Inbjudan till utbildning i Föreningsteknik 

Vecka 13 

010-168.11 Inbjudan till webinarium om GDPR - 25 april kl 19.00-20.30 
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Vecka 14  Medlemsstatistik 2018-03-31 
Vecka 15  Ingen post från kansliet 
 
Styrelsen noterade att avdelningen har fått det sökta uppdraget att arrangera 
Viltspårmästerskapet 2019. Skrivelserna lades till handlingarna. 
 
§ 6 Utskickade skrivelser 
Vecka 12  Svar på inbjudan till Hundens dag 
 
§7 GDPR (Nya dataskyddsförordningen) 

 Magnus har påbörjat en registerförteckning. När den är någorlunda komplett skickas 
den ut till alla för kontroll och eventuell komplettering. 

 Alla register skall gås igenom en gång per år. Det är lämpligt att ta upp detta på ett 
styrelsemöte. 

 För hemsidan kan man ansöka om ett utgivningsbevis. Detta görs via www.mprt.se. 
Magnus undersöker vad det innebär. 

 

Styrelsen beslutade att utse Magnus som personuppgiftsansvarig. 
 
§ 8 AU-beslut sedan tidigare 
Inga AU-beslut sedan föregående möte. 
 
§ 9 Rapport från kassör 

 Maria redovisade avdelningens konton enligt bilaga. 
 
§ 10 Rapport från utställningsansvarig 
Ingen från utställning var närvarande men Maria kunde rapportera följande: 

 Anne och Gizella har varit på Funktionärsträffen. De var mycket nöjda med de dagarna. 
 Thessa Ring och Lena Landberg har gått utbildningen för att bli CUA. Thessa behöver 

komplettera med ringsekreterarutbildning. 
 
§ 11 Rapport från kursansvarig 
Martin var inte närvarande. Inget att rapportera. 
 
§ 12 Rapport från viltspårsansvarig 
Stefan var inte närvarande men Magnus kunde rapportera följande: 

 Magnus har ansökt om sponsring från Royal Canin till Östgötacupen. Det är 14 ekipage 
anmälda. 

 
§ 13 Rapport från informationsansvarig 

 Magnus har börjat hjälpa till med hemsidan. 
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§ 14 Rapport och beslut i samband med rapport från jaktprovsansvarig och ordförande 
 Provledare måste registreras med personnummer vilket inte kan göras om man har 

skyddad identitet eller säkerhetsklassning. På Funktionärsträffen kunde de inte svara på 
hur man gör men trodde att det går att enbart lägga in nollor som personnummer. 

 Det är bytt lösenord till SSRK Prov. I fortsättningen bör vi göra det till varje ny 
provsäsong. 

 Retrieverjaktprovet i Gusum har en anmäld och måste ställas in. Diskussion uppstod om 
att utnyttja domaren till en kurs istället. Maria undersöker. 

 Viltfrysarna kan stå kvar på nuvarande plats. 
 Det behövs en inventering av våra tält och deras skick. Eventuellt behöver vi köpa in 

nya. Frågan tas upp efter inventeringen. 
 Nya flytvästar behöver införskaffas. Veronica fick i uppdrag att handla in två stycken i 

olika storlek. 
 Skall vi ha en jaktprovskommitté och vilka skall vara med i en sådan? Detta diskuterades 

och lite olika namn föreslogs. Veronica fick uppdrag att jobba vidare. 
 Vi behöver göra en inventering inom avdelningen för att se vilka som kan vara lämpade 

och intresserade av att gå WT-domarutbildning. Dessa skall erbjudas att gå kursen. 
 Vi har fått ett erbjudande från Östra avdelningen om att samarbeta kring ett A-prov.  

 

Styrelsen beslutade att vi är intresserade av ett samarbete kring ett A-prov och inväntar 
ytterligare information från Östra. 
 

 Remissen gällande regelrevidering för Retrieverjaktprov A och B gicks igenom. Leif 
sammanfattar synpunkterna och besvarar remissen till kansliet. 

 
§ 15 Övriga frågor 
Inga övriga frågor fanns att ta upp. 
 
§ 16 Nästa möte 
Styrelsen beslutade att nästa möte är onsdagen den 30 maj 2018 klockan 18.00 på 
Gottorpsgatan 11 i Linköping. 
 
§ 17 Mötets avslutande 
Ordförande förklarade mötet avslutat. 
 
Vid protokollet:   
 
……………………………………….. 
Magnus Berg  
Avdelningssekreterare 

 
 
Justeras: 
 
………………………………………..  ……………………………………….. 
Leif Gustafsson   Veronica Bergenheim 
Ordförande 


