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SSRK Västernorrland är en klubb för
alla, gräsrot som elit!
En hund för nytta och nöje – det är vi
säkerligen flertalet som kan tillskriva
hundar av spaniel- och retriever ras. De
mångsidiga hundarna av jaktlig härkomst.
Hundar som dagligen gör nytta i
människans tjänst. Som assistanshund,
narkotikahund,
eftersökshund
som
minskar lidande för andra djur, effektiva
apportörer som bärgar hem vilt på jakter,
en tröstande tass när det är svårt att
somna om natten och den som alltid ser
till vi tar promenader oavsett väderlek.
Vad är det då som gör att vi har valt en
hund av spaniel eller retriever ras?
Anledningarna och svaren kommer att
skilja sig åt men samhörigheten vi har
inom SSRK är stor, trots att vi är fjorton
olika raser.
Den som ägnat tid att studera SSRK:s
stadgar och målparagrafer kan finna dem
mycket övergripande och tillsynes enkla
att uppfylla. Med andra ord skulle vi
avdelningen kunna sägas ha en hög
effektivitet dvs hög måluppfyllelse. Men är
det så? Får alla medlemmar i vår avdelning
samma nytta av sitt medlemskap. Har alla
medlemmar likartade förutsättningar att
delta i aktiviteter och har alla medlemmar
samma engagemang att bidra till
aktiviteter. Några tycker att verksamheten
är elitistisk medan andra tycker att det
endast sker aktiviteter på gräsrotsnivå.
Sanningen befinner sig kanske någonstans
mellan
elit
och
gräsrot.
Medlemsstatistiken påvisar att fler
medlemmar väljer att lämna SSRK än vad
klubben lyckas behålla. Är idealismen och
föreningslivet i det skede att det nu ändrar
karaktär. Vad är det som gör att SSRK inte
lyckas skapa köptrogna kunder, läs stadiga
medlemmar. Trogna medlemmar som vill
vara delaktiga i verksamheten.

Jag brukar beskriva delaktighet utifrån
tillgänglighetsperspektivet.
Om
en
människa
känner
att
det
finns
tillgänglighet till tex en aktivitet, ökar
chansen att den personen upplever
delaktighet. Möjlighet till delaktighet i en
förening ger glädje och ansvarskänsla. En
delaktighet som kommer den enskilda
medlemmen till nytta men även andra
människor till nytta. Vilket sammantaget
gör att föreningen som helhet får
lättsamma förutsättningar att uppnå de
mål som stadgarna påtalar. För om vi ska
investera av vår fritid i aktiviteter som
gagnar oss själva men även andra så får
det inte kosta mer än det smakar, dvs det
ska vara lättsamt.
Andan i denna text, kan tyckas moloken
men ambition är att påtala allt det starka
och goda som finns i SSRK:s verksamhet.
Ta en stunds reflektion vad du som
medlem vill få ut av ditt medlemskap i
SSRK. Vi SSRK-människor är precis som
våra hundar, frimodiga, uthålliga och
besitter en fenomenal förmåga att jobba
allt hårdare desto svårare uppgiften blir!
Vi ska nu sluta oss samman och arbeta för
att skapa delaktighet och kontinuitet i vår
klubb! SSRK Västernorrland har en ljus
framtid till mötes. SSRK Västernorrland är
en klubb för alla, gräsrot som elit.
Det gångna verksamhetsåret har präglats
av ambitioner att finna ny-gamla vägar att
genomföra aktiviteter, öka samverkan och
skapa delaktighet. Verksamhetsåret 2017
får
avrundas
med
denna
årsmöteshandling och med hopp om en
festlig tillställning vid Vinnarshowen. Njut
av glitter och glamour och de
förfriskningar
som
erbjuds!
Tack för att just Du väljer att vara medlem
i SSRK!
/Maria Hellström
Ordförande SSRK Västernorrland
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Dagordning
1. Fastställande av röstlängden.

2. Val av ordförande för mötet.
3. Avdelningsstyrelsens anmälan om protokollförare vid mötet.
4. Val av två justerare, tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden ska
justera protokollet.
5. Beslut om närvaro- och yttranderätt för andra än avdelningens medlemmar
6. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst.
7. Fastställande av dagordningen.
8. Föredragning av avdelningsstyrelsens verksamhetsberättelse och årsbokslut med balans –
och resultaträkning samt revisorernas berättelse.
9. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa uppkommen
vinst eller förlust.
10. Avdelningsstyrelsens rapport och eventuellt förslag till beslut om de uppdrag föregående
avdelningsmöte givit till avdelningsstyrelsen.
11. Beslut om ansvarsfrihet för avdelningsstyrelsen.
12. Presentation av och beslut om avdelningsstyrelsens förslag till verksamhetsplan för
kommande år- rambudget för kommande år-villkor för reseersättning till klubbens
funktionärer.
13. Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i avdelningsstyrelsen
samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning (enligt § 7 mom. 1).
14. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter (enligt § 8).
15. Val av valberedning (enligt § 9).
16. Beslut om omedelbar justering av punkterna 13–15.
17. Ärenden som av avdelningsstyrelsen hänskjutits till avdelningsmötet eller som anmälts
till avdelningsstyrelsen (enligt § 6 mom. 6).
18. Övriga frågor (enligt § 6 mom. 7)
19. Mötets avslutande

Verksamhetsberättelse 2017
Möten och sammankomster
Styrelsemöte
Styrelsen har avhållit fem styrelsemöten.
Särskilt tack riktas till Agneta Olofsson
som upplåtit sitt hem för att styrelsen ska
kunna samlas för möte.
Fullmäktige
Britt-Marie Edfors representerade
avdelningen som delegat vid
fullmäktigemötet.
Funktionärsträff
Avdelningen representerades av Anna
Holter, Ulrika Gulliksson, Britt-Marie
Edfors och Birgitta Bergström.
Antal medlemmar 2017-12-31
388 stycken.

Retrieververksamhet
Under verksamhetsåret 2017 har två
ordinarie B-prov arrangerats.
26–27 samt 29–30 juli Mäja fäbodar,
Ullånger
Domare: Sigurdur Magnusson, Island
NKL, ÖKL, dubbelprov EKL
Totalt 51 starter
2–3 september Österström, Sundsvall
Domare: Anders Gustavsson, Andreas
Josefsson
NKL, ÖKL, EKL
Totalt 40 starter
Proven var mycket lyckade rent
arrangörsmässigt med många fina
omdömen från deltagarna. Det är dock
svårt att få ekonomin att gå ihop på
proven, vilket visade sig även vid dessa
prov.

Avdelningen hade för avsikt att delta med
ett lag på Lag-SM, men detta fick tyvärr
ställas in då intresset bland medlemmarna
var för litet.

Spanielverksamhet
Den 1 oktober genomfördes ett
nybörjarprov B fält med tre anmälda och
vattenprov med fem anmälda. Provet
genomfördes i Nordvik och domare var
Roger Marklund.
Särskilt prov
Sundsvallssektionen ordnade i juli ett
särskilt prov, se sektionens
verksamhetsberättelse.

Viltspårverksamhet
Under året har endast fem rörliga
viltspårprov arrangerats. Många domare
väljer att döma för andra klubbar på grund
av en upplevd krånglig administration
inom SSRK.
Christer Frisk har antagits att påbörja
viltspårdomarutbildning. Till mentor har
Linda Vågberg utsetts.
Under våren bjöd avdelningen in
viltspårdomare från alla specialklubbar
inom länet in till domarträff, med
anledning av de reviderade

viltspårreglerna. Ett tiotal domare
representerande fem klubbar deltog på
träffen.
Avdelningen skickade ingen representant
till SSRK:s viltspårmästerskap då inget
rutinerat ekipage anmälde sitt intresse.
Inför 2018 års viltspårmästerskap har
uttagningen startat under hösten 2017.
Den är upplagd som en kombinerad
uttagning/kurs som förhoppningsvis även
väl ska förbereda det ekipage som
slutligen blir uttaget till tävlingen. Sju
ekipage deltar i uttagningen. Samtliga
hundar är viltspårchampions.

Utställningsverksamhet
Sektionerna har hjälpt avdelningen att
arrangera två officiella utställningar.
Utställningarna var i samarrangemang
mellan Örnsköldsviks sektionen och
Sundsvalls sektionen.

10 juni i Örnsköldsvik – Dekarsögården
Domare var: Hans Almgren, Siv Sandö och
Kari Granaas Hansen.
Till utställningen var 202 anmälda hundar.
Best in showvinnare den 10 juni
EUW-15 NORD UCH High Score Just A
Dancer Springer Spaniel Ann-Sofie Öhman
Roknäs
11 juni i Timrå - Timrå brukshundklubb
Domare var: Hans Almgren, Siv Sandö och
Kari Granaas Hansen
Till utställningen var 187 hundar anmälda
Best in showvinnare den 11 juni
Barecho Spitting Image, engelsk springer
spaniel, Agneta o Emelie Ingelsson,
Ankarsvik

Funktionsbeskrivning retriever
2017-10-29 hölls den första
funktionsbeskrivningen i avdelningens
regi, med 6 deltagande hundar av tre olika
raser. Beskrivare var Anna Holter.

Ekonomisk redovisning 2017

Verksamhetsplan 2018
Möten
Delta i de sammankomster som SSRK huvudstyrelse påkallar.
Funktionsbeskrivning- retriever
Avdelningen avser att erbjuda intresserade att beskriva sin hund, av retriever ras.
Utbildning
Provledarutbildning (retriever) Genomförs i februari 2018.
Spanielverksamhet
Provverksamhet hösten.
Utställningsverksamhet
Utställning Sundsvall 3 juni - Sundsvall Brukshundklubb, Gudmundsbyn
Domare: Natalja Skalin
Raser: Golden, Labrador, Cheasapeake, Tollare, Welsh, IWS och Curly
Domare: Anneli Karlsson
Raser: Amris, Cocker, Springer spaniel, Field spaniel, Sussex och Clumber
Domare: Sandra Stevenson, United Kingdom
Raser: Flatcoated retriever
Utställning Örnsköldsvik 28 juli - Dekarsögården, Dekarsön
Domare: Jens Martin Hansen, Danmark
Raser: Flatcoated retriever, Springer Spaniel, Sussex, Field, Tollare, IWS
Domare: Czegleidi Attila, Ungern
Raser: Cocker, Amris, Welsh Springer spaniel, Clumber
Domare: Agneta Cardell
Raser: Golden retriever, Labrador, Cheasapeak, Curly

Retrieververksamhet
B-prov
21–22 juli Ullånger NKL, ÖKL, dubbelprov EKL
1–2 september Sundsvall - Dubbelprov alla klasser
Funktionärsprov under året
C-prov
6 maj Nordvik Vår-WT - alla klasser. I samarbete med sektion och rasklubbar
Oktober Klubbmästerskap - alla klasser
Övrig retriever
3–5 maj Nordvik Mock trial-kurs med Kicki Pilenås
Ev. funktionärsträning – en dag apportering/jaktlydnad för instruktör
Ev. uttagning till Lag-SM
Viltspårverksamhet
Avdelningen har för avsikt att skicka ett ekipage till SSRK:s viltspårmästerskap som går i
Dalarna den 5–6 augusti. Uttagning påbörjades under hösten 2017 och beräknas avsluta
under våren 2018. Avdelningen står för anmälningsavgift samt viss reseersättning till
avdelningens ekipage. Dessutom erbjuds extra träning med Ingela Norrby, som tidigare
representerat avdelningen på det svenska viltspårmästerskapet och representerat Sverige i
det nordiska laget.
Rörliga viltspårprov hålls under hela året (ej vid snö).
Inga ordinarie prov planeras för 2017.

BUDGET 2018

Medlemsavgifter
Utbildning

INTÄKT

INTÄKT

UTGIFT

UTGIFT

INTÄKT

UTGIFT

BUDGET

UTFALL

BUDGET

UTFALL

BUDGET

BUDGET

2017

2017

2017

2017

2018

2018

18 000

17 880

0

0

17 000

0

0

0

25 000

0

3 500

6 200

20 000

20 000

0

7 000

0

1 000

Utbildning Mock trial
Utbildning funktionärsträning
Utbildning FB-r
Utställning Svall och Ö-vik

152 000

125 630

95 000

83 746

100 000

100 000

Retrieverprov

40 000

43 180

50 000

50 284

55 000

55 000

12 000

12 000

12 000

12 000

1 500

1 200

0

3 500

3 000

4 000

10 000

8 000

0

5 000

Working test våren
Klubbmästerskap retriever hösten
Viltspår

6 000

Viltspår SM
Spanielprov

1 200

5 500

1 175

3 500
5 000

2 900

3 000

4 165

FB-r

0

2 400

0

1 135

Årsmöte

0

0

3 000

4 977

5 500

11 500

Styrelsemöten

0

0

6 000

4 290

0

5 000

Sektionsträff

0

0

10 000

0

0

10 000

Bidrag, sektioner

0

0

2 000

2 000

0

2 000

Externa möten Funkträff/ FM

0

0

13 000

15 056

0

16 000

Info/PR

0

0

1 000

988

0

1 200

3 000

89

0

1 000

0

600

0

900

0

1 000

239 500

284 100

Vinnarshow

Administrationskostnader
Försäkring

0

0

600

570

Föreningsarkivet

0

0

900

900

Ränta & Bankkostnader

0

0

1 000

968

SUMMA

Resultat

-44 600 kr

Not: Nollresultat är beräknat för årets utställningar. Vi har budgeterat med försiktighet pga. två anledningar. De två
utställningar som arrangeras i år är ej dubbelutställning. Det reducerar antagligen antalet anmälda. Dessutom är det
en SSRK utställning i Piteå 28 juli, dvs samma dag som utställningen i Örnsköldsvik, vilket ökar konkurrensen om
utställare.
Not: Beakta att avdelningen har ett överskott omfattande 26 348,15 kr med sig i överskottshantering från
verksamhetsåret 2017. Det resultat som beräknas för verksamhetsåret 2018 är negativt, -44 600 kr. Föreslås att
avdelningen använder 18 251,85 kr av det egna kapitalet.

Valberedningens förslag
Inget förslag från valberedningen fanns att tillgå vid tryck av dessa årsmöteshandlingar.
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