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§61
Mötets öppnande
Föredragande: Ordförande
Mats hälsade välkommen samt förklarade mötet öppnat.
§62
Val av protokollförare och justerare
Föredragande: Ordförande
Utbildningskommittén beslutade
Att utse Mats Lindmark till protokollförare och Magnus Lindström tillsammans med ordförande,
justera protokollet.

§63
Fastställande av dagordning
Föredragande: Ordförande
Utbildningskommittén beslutade
Att med en redaktionell justering fastställa föreslagen dagordning för mötet.
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§64
Föregående mötesprotokoll
Föredragande: Ordförande
Kommittémöte genomfört den 2018-08-07. Protokoll 3/2018.
Utbildningskommittén/Domarutbildningsgruppen beslutade
Att godkänna och lägga föregående mötesprotokoll (Utbildningskommittén), daterat
2018-08-07 till handlingarna.

§65
Kalibreringsutbildning spanieljaktdomare samt funktionärsutbildning spaniel
Föredragande: Catharina & Elsebeth
Catharina och Elsebeth redogjorde för den kombinerade kalibreringsutbildning och
funktionärsutbildning spaniel som ägde rum i Strängnäs/Enköping helgen den 22–23 september.
Totalt deltog 10 deltagare för kalibreringsutbildning och 8 st. på funktionärsdelen.
Utbildningskommitténs övriga deltagare tackade för informationen. Ordförande riktade ett tack till
handledare och ett särskilt tack till Catharina i utbildningskommittén för ett fint arbete för att hålla
ihop aktiviteten.

§66
Diskussion om principer för ersättningar
Föredragande: Ordförande
Diskussioner fördes omkring ersättningen till Domarelever, elever under kalibrering och övrig
Ersättning i samband med olika typer av aktiviteter. Ordförande berättade att denna fråga
kommer att tas upp som en punkt under utbildning på kommande SSRK Styrelsemöte den 6–7
oktober.
Utbildningskommittén beslutade
Att
Utbildningskommittén gav ordförande i uppdrag att söka klarhet i regler och praxis omkring
Ersättning till domarelever och andra under utbildning samt vad som ska gälla för ersättning till
avdelningar/rasklubbar under verksamhetsutövning.
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§67
Stöd i kommittéarbetet
Föredragande: Ordförande
Diskussion omkring nya sätt för Utbildningskommittén att på ett verksamhetseffektivt sätt dra
nytta av den resurs som finns på SSRK kanslifunktion.

Utbildningskommittén beslutade
Att i god tid innan olika typer av aktiviteter prata igenom hur vi kan samverka med SSRK kansliet
för att om möjligt jämna ut arbetsbelastningen.

§68
Instruktörsutbildning. Status utbildningsinnehåll
Föredragande: Magnus Lindström
Uppdatering omkring arbetet att gå igenom innehållet som tidigare tagit fram för
instruktörsutbildningen för diplomering (BAS) resp. certifiering av SSRK instruktörer.
Utbildningskommittén beslutade
Att ge Magnus Lindström fortsatt mandat att tillsammans med övriga i utbildningskommittén titta
igenom utbildningsmaterialet och i samråd med spaniel, retriever och tolling kommittéerna
därefter finna att gemensam överenskommelse och syn omkring innehållet i utbildningen. Detta
arbete ska vara klart i god tid innan nästkommande instruktörsutbildning BAS) som planeras våren
2019.

§69
Instruktörsutbildning utskick intresseanmälan
Föredragande Magnus
Diskussion omkring kommande utskick av intresseanmälan instruktörsutbildning BAS
(Diplomering)
Utbildningskommittén beslutade
Att ge Magnus i uppdrag att färdigställa texten i inbjudan och efter genomläsning av
utbildningskommittén sända den till SSRK kansli för vidare utskick till avdelningar och rasklubbar.
Ordförande fick i uppdr att meddela kansliet och att be Webmaster att publicera på SSRK hemsida
och Facebook.
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§70
Utbildningsplan Utbildningskommittén
Föredragande Ordförande
Den i april 2018 framtagna utbildningsplanen som presenterades i samband med
funktionärsträffen gicks igenom. Ordförande kommer på HS styrelsemötet den 6–7 oktober
redogöra för status på de olika verksamheter/aktiviteter som tidigare planerats.
Utbildningskommitten beslutade
Att Ordförande till resten av kommittén skickar ut en uppdatering av statusen på aktiviteterna och
att Magnus om möjligt gör en grafisk förbättring.
§71
Övriga frågor
Utbildningskommittén diskuterade helt kort omkring det pågående arbetet med att gå igenom den
del av utbildningsplanen för jaktprovsdomare som berör spaniel.
Utbildningskommittén beslutade
Att Elsebeth efter diverse kommentarer till det förslag som tagits fram tillsammans med Catharina
sänder texten till Spanieljaktkommittén för eventuella synpunkter. Därefter redogör Elsebeth för
den nya texten på nästkommande styrelsemöte 6-7 oktober.
§72
Nästa sammanträde
Inget beslut togs om nästa möte, men lämpligt är att planera in det strax efter att nästa HS mötes
protokoll är klart, sannolikt slutet av oktober.
§73
Mötet avslutas
Föredragande: Ordförande
Mats tackar alla deltagare och förklarar mötet avslutat.
_______________________________________________________________________
Det justerade protokollet redovisar vad som avhandlats vid mötet. Beslut som fattats kan dock bli
föremål för ändring av SSRKs huvudstyrelse.

