Minnesanteckningar från SSRK funktionärsträff
Stockholm 22-23/4-2017
Deltagande från SSRK Norrbottens avdelningsstyrelse:
Carina Isacson och Anneli Utter
Dag 1.
Gemensam informationsdag och grupparbeten om bland annat avdelningarnas
respektive rasklubbarnas roll i SSRK, vad det innebär att sitta i en styrelse och
styrelsen och avdelningarnas arbete och ansvar.
Mycket frågor dök upp om den eventuella delningen till en spaniel respektive
retrieverklubb och det råder väldigt delade meningar om ett beslut om en delning skall
ske på fullmäktige i år eller inte. Vissa deltagare som deltog på förra fullmäktige har
tolkat det som att ett beslut skall tas på detta fullmäktige medan andra har tolkat det
som att det bara skall presenteras ett förslag till en organisatorisk modell på detta
fullmäktige.
En presentation av funktionsbeskrivning retriever som från och med 2017 är en officiell
verksamhet hölls av Gunilla Lefwerth. FB-R är i bakgrunden ett önskemål från
rasklubbarna då det är för få hundar som startar på jaktprov i dagsläget för att utgöra
en bra bas för avelsutvärdering. SSRK uppmanar därför alla avdelningar att utbilda
beskrivare, testledare och funktionärer för att kunna erbjuda beskrivningar över hela
landet.
Under grupparbetena framkom det dock att många avdelningar var tveksamma till FBR då det är kostsamt att utbilda beskrivare, testledare och funktionärer. Utöver
utbildningskostnad skall dessa ha betalt för varje beskrivning som utförs vilket i många
fall innebär höga kostnader för arrangerande avdelning.
En annan fråga som kom upp under dagen var om det är motiverat att funktionärer vid
FB-R får betalt men inte funktionärer vid andra officiella prov/verksamheter inom
SSRK.
Dag 2.
Seminarium information-deltagare Anneli Utter
Informationsansvarigs roll i styrelsen. Behövs den och vad innebär den?
På seminariet poängterades hur viktigt det är att vi sprider information om SSRK och
hjälper medlemmar eller personer som har frågor om SSRK.
Spridning av information kan göras på t.ex.





Mässor
Hemsida
Facebook
Officiell och inofficiella prov/verksamheter

Det finns informationsmaterial på SSRK hemsida som man kan skriva ut och dela,
alternativt länka till eller tipsa om http://www.ssrk.se/om-ssrk/informationsmaterial
Även medlemskontakt är viktigt så när en medlem/icke medlem ställer en fråga så är
det viktigt att hjälpa till på bästa sätt annars bör man hänvisa personen till någon
annan som kan besvara frågan/hjälpa till. Följ gärna upp ärendet så man säkerställer
att personen har fått hjälp.
Det är även viktigt att förmedla information som medlemmar kan ha nytta av.
Att använda Facebook för snabb informationsspridning är bra men man bör lägga
mer focus på hemsidan då många inte använder Facebook samt att det kan bli
väldigt trista inlägg och diskussioner på FB. Använd FB som en infosida där
hänvisning sker till hemsidan för med utförlig info.
Protokoll upplevs av många som krångliga och trista att läsa. Ett alternativ är att
skriva en förenklad version som man sedan sprider till medlemmarna som ett
nyhetsbrev.
Kontakten och samarbete med rasklubbar skulle kunna förbättras. Detta gäller t.ex.
kurser, utbildningar, aktiviteter, inofficiella verksamheter etc. Bättre samarbete och
informationsspridning till uppfödare kan också vara givande.

Information till styrelsemedlemmar
Det blir allt vanligare med smutskastning på sociala medier.
Alla styrelsemedlemmar rekommenderas att läsa igenom SSRK stadgar samt SKK:s
olika policy som berör Sociala och digitala medier. Styrelsen kan t.ex. göra
arbetsbeskrivningar för styrelsemedlemmarnas olika roller samt vilket ansvar och
förpliktelser respektive uppdrag innebär. På styrelsemöten kan en punkt läggas in på
dagordningen där man behandlar dessa frågor. Ett tips är även att länka till dessa på
sin hemsida så att medlemmar blir uppmärksammade på vad som gäller.
https://www.skk.se/sv/Vara-dokument/Regler--riktlinjer/policy-for-digitala-medier/
https://www.skk.se/sv/om-skk/regler-policies-och-lagar/sa-tycker-vi/webbpolicy/

Studiefrämjandet
Vissa avdelningar/sektioner inom SSRK är dåliga på att nyttja Studiefrämjandet.
De kan hjälpa oss med mer än vi tror, bl.a.











hundägarutbildning i studiecirkelform
utbildningar för cirkelledare och instruktörer
styrelseutbildningar och föreningsutveckling
ledarutvecklingsprogram i flera steg
lokaler
studiecirklar
litteratur
kopiering
inköp av material
administration (externa instruktörer kan betalas via SF så slipper SSRK administrera
ev arbetsgivaravgifter, detta gäller även utländska instruktörer då det finns en
skattefond som det skall betalas in pengar till för dessa).

Kulturprogram bör nyttjas bättre. Kontakta SF för att få info om vad ni kan klassa som
kulturprogram, nedan är några exempel som andra avdelningar fått godkänt som
kulturprogram.





Familjedag
Prov
Föreläsning
Utställning

Om vi känner att vi inte får rätt hjälp på respektive ort så kontakta distriktets
huvudkontor eller alternativt Moa Källström 08-54570728 som är ansvarig på SF för
hela hundsverige.
Seminarium retrieverjaktprov- deltagare Carina Isacson
RoA har bytt namn till Anvisningar B-prov retriever http://www.ssrk.se/provutstaellning-avel-utbildning/retrieverjaktprov-kommande-prov-resultat-och-regler/bprov-retriever/anvisningar-b-prov-rev-2016-11-26
Nya regler 2017-01-01 http://www.ssrk.se/prov-utstaellning-avelutbildning/retrieverjaktprov-kommande-prov-resultat-och-regler/b-provretriever/jaktprovsregler-b-prov-2017-01-01
Främst anvisningarna som är omarbetade, bl.a.




Rredaktionellt, grammatiskt och språkligt.
Syftet ändrat och förklarat
Möjlighet för avdelning/rasklubb inom avdelningens område att arrangera
funktionärsprov, max 3 st. per år. Med funktionär avser den som har tjänstgjort
under en hel provdag (gäller inte provledare och kommissarie).








Funktionär har rätt att delta vid max två provtillfällen inom innevarande
provsäsong 1 mars-28 feb.
Lottningsförfarandet i SSRK prov är förtydligat och specificerad.
Domare undantagen lika många gånger som man tjänstgjort i oavsett
avdelning.
Provledare och kommissarie undantagna lika många gånger som de
tjänstgjort, inom avdelningen, dock max 2 gånger, inom 12 månader från
tjänstgöringstillfället.
Markägare undantagen inom avdelningen.

Nya Jaktprovsregler för A Prov


Jaktprovsregler istället för bestämmelser http://www.ssrk.se/prov-utstaellningavel-utbildning/retrieverjaktprov-kommande-prov-resultat-och-regler/a-provretriever/jaktprovsregler-a-prov-2017-01-01









Domare kan inte vara skytt eller föra hund under pågående prov.
Poängterat den policy som finns om utsatt vilt.
Pekat på säkerheten för hundarna.
Exteriörbeskrivning exkluderad från regelverket.
Lottning finns numer i Anvisningar, samma som B prov.
Kortare tid för intyg som B prov.
Stora ändringen är kvalitetspris i KKL.

Ett häfte med en sammanställning av information från funktionärsträff retrieverjakt,
jaktprovsprotokoll och anvisningshäftet för A-prov och B-prov kommer skickas ut till
samtliga jaktansvariga i sektionerna under våren.

