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Närvarande: Janne Stihl 
 Eva Fabiansson-Johnsson (sekreterare) 
 Susanne Mayer Nilsson 
 Tuula Lindroos (§ 1-7) 

 Marita Jönsson 
 Per-Anders Norling 
 Helén Hedlundh Håkansson (§ 1-6) 
 Lars-Inge Kvist 
 
 
Anmält förhinder: Lena Lindqvist   
  
 
 
§ 1 Mötets öppnande 

Ordföranden hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.  
 
 
§ 2 Dagordningen 

Dagordningen fastställdes med följande tillägg: offert för diplom upptas under § 
5 

 
 
§ 3 Val av justeringsperson 
 Tuula Lindroos utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 
 
 
§ 4 Föregående protokoll 7/2008 

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 5 Ekonomi 
 Kassören redovisade muntligt revisorernas kommentarer.  
 Diskuterades redovisningarna för jaktprovsverksamheten.  

Beslutades att varje enskild aktivitet skall redovisas enhetligt och så att den 
totala kostnaden framgår. 

 Beslutades att ta fram en blankett för standardiserad och förenklad redovisning. 
 Konstaterades att verksamhetsåret gått med en mindre förlust. 

Konstaterades detta i huvudsak orsakats av ett betydligt mindre medlemsbidrag 
än det budgeterade. 
Noterades att Skogssällskapet fortsättningsvis kommer utta en administrativ 
avgift för aktiviteter på Järavallen, Arrie och Snogeholm. 
Uppdrogs åt Helén Hedlundh Håkansson att kontrollera storleken på avgift för 
att hålla jaktprov på dessa områden. 
Diskuterades föreslagna rambudgetar för viltspår, retriever och spanieljaktprov 
och utställning för år 2009. Rambudget för utbildning saknades. 
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Beslutades att efter smärre justeringar fastslå  föreslagna rambudgetar och 
reservera pengar för utbildning. 
Bordlades offert för diplom tillsvidare 

 
 
§ 6 Kommittéer  
 Viltspår: 

Inget att rapportera. 
Retriever: 
Inget att rapportera. 
Spaniel: 
Spanielansvarig redogjorde för verksamheten. 
Fältprov har hållits på Trolleberg med 22 anmälda och 16 startande. 
Den 7 och 8 februari avhålls Löddesborgs provet (parsläpp). HS har utlovat 
bidrag då detta prov även tjänar som utbildning för domare. 
Uppdrogs åt spanielansvarig att utreda storlek på bidrag samt ansökan. 
Utbildning: 
Kurs den 6-8/3 är fulltecknad för deltagare med hund. Platser återstår för 
deltagare utan hund. 
Planeringen för övriga kurser går enligt plan. 
Noterades att bidrag för deltagande på Bosjökloster skall sökas från HS. 
 

 
§ 7 Utställning 

Skriftlig redogörelse genomgicks och lades till handlingarna. 
 
 
§ 8 Justeringman 
 

Tuula Lindroos var av arbetsmässiga skäl tvungen att lämna mötet. Susanne 
Mayer Nilsson utsågs till justeringsman 

 
 
§ 9 Apportören 

Manusstopp för Apportören nr 1/ 2009  är den 15 januari.  
  
  
§ 10 Inkomna skrivelser 

Inkomna skrivelser, som skickats ut till styrelsen via mejl diskuterades.  
Konstaterades att ordföranden erhållit allt material från den avgångna 
ordföranden 
Diskuterades § 336 i SSRK HS protokoll avseende Åstorp . 
Uppdrogs åt sekreteraren att besvara frågeställningarna 
Uppdrogs att sekreteraren tillskriva Janne Wiberg och meddela styrelsens åsikt. 
Behandlades ansökan om resebidrag. 
Uppdrogs åt sekreteraren att besvara skrivelsen. 
. 
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§ 11 Utgående skrivelser 
Inget att rapportera.  

 
  
§ 12 Anmälda ärenden 

Årsmötes handlingarna genomgicks åt diskuterades. 
Beslutades att om möjligt presentera organisationsutredningen och motionerna 
med hjälp av projektor. Sverker Haraldsson har lämnat ett preliminärt löfte om 
att presentera HS organisationsutredning 
Uppdrogs åt kassören att undersöka denna möjlighet till presentation samt även 
möjlighet för overhead presentation. Kassören tillhandahåller vänligen en bärbar 
dator under mötet. 
Konstaterades att kassören måste ha uppgift om styrelsens deltagande på 
årsmötet senast på onsdagen innan mötet. 

  
  
§ 13 Övriga frågor 

Beslutades att lägga ut dagordning för årsmötet samt motioner till fullmäktige 
på hemsidan. P-A Norling respektive sekreterare ombesörjer att dokumenten 
tillsändes webmaster. 
 

  
§ 14 Sammanträdesplan 

Nästa möte äger rum 2009-02-14, kl 11.00 Backagården i Höör. 
Årsmötet äger rum 2009-02-14, kl 14.00, Backagården i Höör.  

  
  
§ 15 Mötets avslutande 

Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 
  
  
 
 
 
 
Vid protokollet 
 
 
 
 
Eva Fabiansson-Johnsson 
 
 
Justeras 2009  Justeras 2009 § 1- 7  Justeras 2009 § 8- 15 
 
 
 
Janne Stihl  Tuula Linroos   Susanne Mayer Nilsson 


