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Protokoll fört vid styrelsemöte för SSRK:s södra avdelning, Mörarp 2009-03-05 
 
 

Närvarande:  Eva Fabiansson-Johnsson 
  Janne Stihl    fr o m § 5 
  Anette Björgell 
  Camilla Källström   t o m § 6 d 
  Carin Träff 
  Lena Lindqvist 

Berit Persson Qvist 
  Håkan Persson 
  Helén Hedlundh-Håkansson, adjungerad t o m § 6 b 
  Per-Anders Norling, adjungerad  fr o m § 5 
 
Anmält förhinder: Susanne Mayer-Nilsson 
 
 
§ 1 Mötets öppnande 

Ordförande Eva Fabiansson-Johnsson hälsar alla välkomna och 
förklarar mötet öppnat. 
 

§ 2 Godkännande av dagordning 
Dagordningen fastställdes och godkändes. 
 

§ 3 Val av justeringsman 
Berit Persson Qvist väljes att justera dagens protokoll. 
 

§ 4 Föregående mötesprotokoll nr 3/09 
Protokollet från konstituerande mötet 090214 godkändes och lades 
till handlingarna. 
 

§ 5 Ekonomi 
Beslöts att alla räkningar som kommer till kommittéerna måste 
attesteras av ansvarig i kommittén för att vara giltiga. 
Vattenproven är sammanslagna i Resultaträkningen för 2008.  
Vi diskuterade problemet med utebliven fordran från SSRK HS ang 
förra årets spanielprov (se § 9 a). Carin Träffe och Eva Fabiansson-
Johnsson tillskriver HS ang detta med kopia till Torbjörn Augustinsson. 
P-A Norling redogjorde för två spanielprov i början av året. 

 
§ 6 Arbetsgrupper 

 
a. Viltspår 
Helén Hedlundh Håkansson rapporterar att viltspårkursen i princip är 
fulltecknad.  
DM i viltspår kommer att gå av stapeln den 17/5 och det blir 10 
deltagare som inbjuds till detta prov. Man kommer i vanlig ordning 
att ha dubbla domare. 
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Denna gång kommer Helén också att läsa igenom domarkritikerna 
för att kunna rangordna hundarna. Avgiften blir 350 SEK. 
Ordinarie prov blir den 25/4 och redan är det 8 anmälda hundar till 
provet.  
Viltspår-SM kommer att vara i Dalarna.  
Beslöts att avdelningen betalar anmälningsavgiften samt 500 SEK i 
resebidrag till avdelningens deltagare. 
Nordiska mästerskapen i viltspår för Retrievers kommer att vara i 
Danmark i augusti. En medlem är kvalificerad att delta.  Frågan om 
ekonomiskt bidrag bordlades. 
 
b. Spaniel 
Spanieljaktkommittén består av Carin Träffe, Anders Carlsson, Caj 
Lindblom, Jörgen Sandberg, Isac Träffe samt Henrik Svensson.  
Man vill ha ett ”viltlotteri” på Hasslarpsutställningarna. Berit Persson 
Qvist tar upp detta i utställningskommittén och återkommer med 
besked. 
Till nästa möte kommer budgeten att vara lagd och förhoppningsvis 
kommer det att kunna genomföras två prov till hösten. 
Carin Träffe tillskriver HS ang önskad höjning av provavgiften. 
 
c. Retriever 
Beslöts att höja avgiften till 500 SEK för A-proven. 
Anmälda KKL A-prov under 2008 som inte genomfördes måste 
anmälas på nytt. Detta ska läggas ut på hemsidan för info. 
Jaktretrieverkommittén består av Janne Stihl, Tuula Lindroos, Bo 
Ferm, P-A Norling samt Håkan Rilöv. 
Ett första möte har avhållits och man gick bl a igenom årets 
planerade jaktprov. Det kommer att bli en del förändringar på vissa 
prov – mer info kommer ut senare. 
Man har också börjat planera för kurserna under 2010. 
 
d. Utbildning 
Utbildningsansvariga Camilla Källström bildar en kommitté 
bestående av Carin Träffe, Håkan Persson, Tuula Lindroos och P-A 
Norling till Jakt- och Fiskemässan på Bosjökloster i slutet av augusti. 
Vårt önskemål är att bl a kunna vara nere i Sjöhagen. Carin kollar 
upp detta. Janne hör med Tuula var kepsar och t-shirts finns. Carin 
fixar infoblad om SSRK södra som kan delas ut på mässan. 
Vi gör upp en ny budget för Bosjökloster som skickas till HS. 
 

§ 7 Utställning 
I kommittén ingår Berit Persson Qvist, Lena Lindqvist, Gerd Cullin och 
Inger Nilsson. Dessutom arbetar några medlemmar utanför 
kommittén. 
Sponsoravtal: Lena Lindqvist diskuterar vidare med sin 
sponsorkontakt. 
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Lena tar emot anmälningarna till Hasslarp. Hon gör en testkatalog 
och skriver ut denna själv. Tryckeriet har annars lovat göra 
katalogen till samma pris som förra året. 
Vi tittade snabbt igenom den inkomna skrivelsen förslag till 
regeländringarna för utställning (se § 9 i och p) som kommit på 
remiss från SKK. Ansvariga i kommittéerna går igenom dessa med 
sina medlemmar och lämnar synpunkter till Anette Björgell, som 
sammanställer dessa, senast den 20/4. 
 

§ 8 Apportören 
Sista manusdag för Apportören 2/09 är den 15/4. Manus ska skickas 
till Anette Björgell, som sammanställer detta. Spanielkommittén och 
utställningskommittén skickar in sina manus själva. 
Retrieverkommittén skickar till Anette. 
 

§ 9 Inkomna skrivelser 
Nedanstående skrivelser var utsända via mail. Dessa noterades och 
lades därefter till handlingarna såvida ingen särskild kommentar är 
angiven på punkten. 
a. Från SSRK – ang indraget utbildningsbidrag spanielverksamheten 
Eva Fabiansson-Johnsson svarar (se även § 5) 
b. Inbjudan till Fullmäktige 
c. Infobrev 1/09 
d. Domarutbildning juniorhandling 
e. Inbjudan funktionärsträff 
f. Ändring av CS beslut 
g. Ansökan om lydnadsprov 2010 
h. Justerat protokoll från avelskommittén 090120 
i. Remiss ang harmonisering av NKU-ländernas 
utställningsbestämmelser 
Se § 7 
j. Protokoll från exteriörkommittén 090202 
k. 3 nya titlar 
l. Ang ansökan om A- och B-prov 2010 
Dessa är redan inskickade. 
m. Rättelse ang sista ansökningsdag för lydnadsprov 2010 
n. Hund 2010 
o. Nya domare på flat och field 
p. Komplettering till remiss ang harmonisering av 
utställningsbestämmelser 
Se § 7 
 

§ 10 Utgående skrivelser 
a. Till SSRK – ang 50 kr höjning av avgift till Retrieverprov samtliga 
klasser 
b. Till SSRK – budget/bidrag till Bosjökloster Jakt- och Fiskemässan 
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§ 11 Anmälda ärenden 

a. Medlemsmötet 27/4 ang ett medlemskap – arbetsfördelning: 
Styrelsen träffas senast 18.45. 
Eva Fabiansson-Johnsson inleder mötet och fungerar även som 
moderator. Anette Björgell blir protokollförare. Lena Lindqvist kokar 
kaffe och fixar bullar. 
Sista anmälningsdag är den 20/4 till Susanne Mayer Nilsson. 
 
b. Funktionärsträff 4-5/4 
Två deltagare var budgeterade för funktionärsträffen. Då det var 
problem med dessa datum för de tilltänkta deltagarna beslöts att 
avstå deltagande i år. 
 
c. Fullmäktigedelegater 16-17/5 
Beslöts att till fullmäktige utse följande delegater: 
Eva Fabiansson-Johnsson – personlig ersättare Janne Stihl 
Carin Träffe – personlig ersättare Isak Träffe 
Per-Anders Norling – personlig ersättare tillfrågas 
Samtliga motioner till fullmäktige behandlades på SSRK södras 
årsmöte 090214. Beslöts att fullmäktigedelegaterna har styrelsens 
förtroende att rösta för förslag till ledamöter i SSRK/HS efter eget 
skön, efter att ha tagit del av den information som delges på 
fullmäktige. 
Susanne Mayer Nilsson får i uppdrag att kolla upp flygresan till och 
från mötet. 
 

§ 12 Övriga frågor 
a. Lokal årsmötet 2010 
Vi diskuterade lite olika alternativ till nästa årsmöte då årets lokal var 
dyr att vara i. Berit Persson Qvist hade lite olika förslag som hon kollar 
vidare på tills nästa möte. 
 
b. Privata kurser på hemsidan 
Ibland får vi erbjudande om privata kurser som skulle kunna 
annonseras via hemsidan. Östra avd och Småland har skrivit bra 
policys rörande detta. Vi tittar på deras texter och skriver ihop något 
själva för publicering på Södras hemsida. 
Berit Persson Qvist undrade då hur det blir med försäkring för 
deltagarna. Berit får i uppdrag att kolla detta till nästa möte. 
 
c. Aktivitetskalendern på www.ssrk.se 
Från Södra finns det inget på aktivitetskalendern på hemsidan. 
Anette Björgell får i uppdrag att skicka in våra olika aktiviteter för 
publicering här. 
 
d. Diplom 
Vi diskuterade nya diplom då de gamla börjar ta slut. Carin Träffe 
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tittar på ny layout till nästa möte. 
 

§ 13 Kommande styrelsemöte 
Nästa möte blir den 7/5 kl 18.00 i Byahuset, Ludvigsborg. Lena 
Lindqvist anmälde förhinder att delta på detta möte. 
 

§ 14 Mötets avslutande 
Ordförande Eva Fabiansson-Johnsson tackar för visat intresse och 
förklarar mötet avslutat. 

 
Vid protokollet  Justeras 
 
Anette Björgell  Eva Fabiansson-Johnsson 
sekreterare   ordförande 
 
   Berit Persson Qvist 


