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Närvarande: Janne Stihl 
 Eva Fabiansson-Johnsson (sekreterare) 
 Susanne Mayer Nilsson 
 Tuula Lindroos (fr. o m. §7) 

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

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

Dagordningen fastställdes  
 
§ 3 Val av justeringsperson 
 Lena Lindqvist utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 
 
§ 4 Föregående protokoll 1/2009 

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna. 
 
§ 5 AU-protokoll (bilaga 1 och 2) 
 Protokollen godkändes och lades till handlingarna. 
 
§ 6 Ekonomi 

Diskuterades de två avhållna spanieljaktproven. 
Konstaterades att den ekonomiska redovisningen ännu ej är klar. 
Beslutades att dessa prov skall redovisas inom 14 dagar.. 
Konstaterades att av Jörgen Andersson utlovat bidrag från HS till 
resekostnader för domare för höstens prov ännu inte erhållits. 
Noterades att ansökan om detta bidrag skickats i oktober. 
Uppdrogs åt spanielansvarig att ånyo skicka in ansökan samt att kassören 
kontaktar kansliet med en förfrågan. 

 
§ 7 Kommittéer  
 Tuula Lindroos anlände och hälsades välkommen. 
 Viltspår: 

Skriftlig rapport genomgicks och lades till handlingarna. 
Retriever: 
Skriftlig rapport genomgicks och lades till handlingarna. 
Noterades vissa ändringar i den lagda verksamhetsplanen. 
Beslutades att muntligt redogöra för dessa på årsmötet. 
Spaniel: 
Spanielansvarig redogjorde för verksamheten. 
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Två prov har avhållits i Lundatrakten. Båda har enligt preliminär beräkning gått 
med förlust. 
Konstaterades att bidrag med 2000 kr erhålls från HS efter ansökan. 
Uppdrogs åt spanielansvarig att söka bidrag. 
Utbildning: 
Noterades att Karin Friberg åtagit sig att hålla kurs i vilthantering 

 
§ 8 Utställning 

Skriftlig redogörelse genomgicks och lades till handlingarna. 
 Diskuterades ett eventuellt sponsoravtal med en foderfirma. 
 Uppdrogs åt Lena Lindqvist att ta kontakt och diskutera ett eventuell avtal 

omfattande hela avdelningens verksamhet 
 
§ 9 Apportören 

Manusstopp för Apportören nr 2/ 2009  är den 15 mars.  
  
§ 10 Inkomna skrivelser 

Inkomna skrivelser, som skickats ut till styrelsen via mejl diskuterades och lades 
till handlingarna. 
. 

§ 11 Utgående skrivelser 
Utgående skrivelser, som skickats ut till styrelsen via mejl genomgicks och 
lades till handlingarna.  

 
§ 12 Anmälda ärenden 

Årsmötes handlingarna genomgicks åt diskuterades.. 
 
§ 13 Övriga frågor 
 Inga frågor anmälda. 

 
§ 14 Sammanträdesplan 

Nästa möte äger rum 2009-02-14, direkt efter årsmötets avslutande på 
Backagården i Höör.  

 
§ 15 Mötets avslutande 

Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 
  
  
Vid protokollet 
 
Eva Fabiansson-Johnsson 
 
 
Justeras 2009    Justeras 2009  
 
 
Janne Stihl    Lena Lindqvist 


