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Protokoll fört vid styrelsemöte för SSRK:s södra avdelning, Ludvigsborg 2009-
05-07 
 
 

Närvarande:  Eva Fabiansson-Johnsson 
  Janne Stihl 

Anette Björgell 
Susanne Mayer-Nilsson 

  Carin Träffe 
  Berit Persson Qvist 
  Håkan Persson 
  Helén Hedlundh-Håkansson, adjungerad 
  Lars-Inge Kvist, adjungerad 
Anmält förhinder: Lena Lindqvist 
 
 
§ 1 Mötets öppnande 

Ordförande Eva Fabiansson-Johnsson hälsade alla välkomna och 
förklarade mötet öppnat. 
 

§ 2 Godkännande av dagordning 
Dagordningen fastställdes efter tillägg av övriga frågor och 
godkändes. 
 

§ 3 Val av justeringsman 
Carin Träffe valdes att justera dagens protokoll. 
 

§ 4 Föregående mötesprotokoll nr 4/09 
Förtydligande av § 6: Viltspårkursen rabatterades med 100 SEK vilket 
innebar att kursen blev fulltecknad.  
Därefter godkändes protokollet och lades till handlingarna. 
AU-protokoll avseende Löddesborgsprovet godkändes och lades till 
handlingarna. 
 

§ 5 Ekonomi 
Susanne Mayer Nilsson rapporterade att ekonomin för tillfället är 
stabil. Vi kommer att få justera något i budgeten då HS meddelat 
att man bara får halva summan av familjemedlemskapet nu d v s 
50 SEK. 
Noterades att det är mycket viktigt att det står rätt uppgifter på ev 
återbetalningar när dessa meddelas från de olika kommittéerna. 
Det ska klart stå kontoinnehavarens namn, kontonummer och 
clearingnummer samt summan och anledningen till varför 
deltagaren inte kunnat starta. Viktigt är också att man inte slår hål i 
anmälningarna just där dessa uppgifter står. 
Uppdrogs åt de kommittéansvariga att meddela medlemmarna i 
respektive kommitté. 
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Vid ev återbetalning utgår en administrationsavgift på 40 SEK. 
 

§ 6 Arbetsgrupper 
a. Viltspår 
Helén Hedlundh Håkansson rapporterade att en ny viltspårkurs 
startar 12/8 och att vi även denna gång tar 1200 SEK. 
Det ordinarie spårprovet i Ljungbyhed avhölls den 25 april under inte 
helt lätta förhållanden. Det var mycket torrt i markerna. Det blev 
totalt två 1:a pris och provbäst blev en cocker spaniel. Nästa 
ordinarie prov är den 1 augusti. 
Till de rörliga proven är det en jämn ström provdeltagare. 
Ingela Nilsson, som håller på med sin domarutbildning har gjort klart 
allt vad som krävs för att bli domare och väntar på att handlingarna 
ska behandlas av viltspårkommittén inom HS för att sedan kunna få 
sin domarlegitimation. 
Ytterligare en ansökan om domarutbildning har inkommit, vilken 
tillstyrks av avdelningen. Vid förra mötet bordlades frågan om att 
utbetala bidrag till Nordiska mästerskapen i viltspår som går av 
stapeln i Danmark. HS har sagt nej till bidrag. För närvarande saknar 
avdelningen pengar avsatta till bidrag. 
Noterades att inbetald avgift inte kan överföras från ett 
verksamhetsår till ett annat. Det åligger anmälaren att själv i god tid 
se till av ev återbetalning sker under rätt verksamhetsår. 
 

b. Spaniel 
Ett vattenprov har avhållits i Bromölla – Tack till fam Sandberg som 
skapat möjlighet till fina provmarker och även dömt 
vårvattenproven. Ytterligare två vattenprov planeras till augusti. 
Till hösten dömer Andrew Platt den 26-27/9. 
Carin Träffe fick i uppdrag att inkomma med budgetförslag till 
höstens planerade prov. 
Remissvar avseende ansökan om spanieljaktdomare noterades och 
lades till handlingarna. 
Skrivelse till SSRK HS angående anmälningsavgifterna för fältprov 
noterades och lades till handlingarna. 
 
c. Retriever 
Tyvärr är ett workingtest den 25/7 inställt och även B-provet 31/7-
1/8. 
Hur ska vi kunna lösa alla bortlottningar? Vi funderar till nästa möte. 
Ny plats för jaktprov (ökl, ekl) den 12-13/9  måste ordnas. 
Möjligheten att hålla provet i Arrie undersöks av Helen. 
Janne Stihl har erhållit korrekt graverade glas och handhar returen 
av de felaktigt graverade. 
 

d. Hemsidan 
Lars-Inge Kvist fick i uppdrag att säga upp det gamla webbhotellet 



 

Protokoll nr 05/2009 
 

Sidan 3 av 5 

 

   
 

och ansluta oss till One.com istället. Där finns många trevliga mallar 
m m som man kan använda sig av till hemsidan. Lasse mailar över 
alla inloggningsuppgifter till hemsidan till sekreteraren för arkivering. 
Lasse kan ev fotografera vinnarna i samband med Hasslarp för att 
publicera dessa på hemsidan. 
 

§ 7 Utställning 
Berit Persson Qvist rapporterade att man fått in drygt 800 
anmälningar till Hasslarp. Det hjälpte att förlänga anmälningstiden 
med en vecka! Berit fixar med PM och kuvert. Portot betalas av 
sponsringsföretaget (se nedan § 12). 
Inkommande brev från styrelsemedlem (§ 13 o) diskuterades och vi 
kom fram till att detta är en kommittéfråga. 
 

§ 8 Apportören 
Sista manusdag för 3/09 är den 1/8 (utkommer ca 15/9) - alltså 
måste manus vara Anette Björgell tillhanda senast 20/7 för att hinna 
sammanställas.  
 

§ 9 Utbildningsansvariges avgång 
Camilla Källström avgick efter ca 3 veckor p g a hälsoskäl. 
Lena Lindqvist går därmed upp och blir arbetande suppleant.  
 

§ 10 Försäkringar 
SKK:s generella försäkring gäller om exv någon bryter benet eller 
liknande. Hundskada är dock alltid strikt ansvar för hundägaren. 
 

§ 11 Bosjökloster 
Budgetförslaget är skickat till HS. Detta skulle upp på mötet 3 – 4/4 
men än finns inget protokoll att läsa. 
I kommittén ingår nu Berit Persson Qvist, Håkan Persson, Carin Träffe, 
Lena Lindqvist och Gert Nordström. Ett första möte ska avhållas 
nästa vecka. 
Berit har fått ett ex av de informationsbroschyrer som finns 
framtagna från SSRK för att se vad vi vill ha här nere i samband med 
Jakt- och Fiskemässan. 
Berit har också bokat två bord och fyra stolar. 
 

§ 12 Sponsoravtal 
Sponsoravtal är nu tecknat med Oliver’s Petfood Sverige AB för två 
år framåt.  
 

§ 13 Inkomna skrivelser 
Nedanstående skrivelser var utsända via mail till övriga 
styrelseledamöter. Dessa noterades och lades därefter till 
handlingarna. 
a. Från SSRK - ny viltspårdomare 
b. Från SKK - nytt championat från FCI 
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c. Från SSRK - Justerat HS protokoll 2009-02-07—08 
d. Från SKK - Valpinstruktörskurs 
e. Från SKK - Seminarium för utställningsansvariga 
f. Från SSRK - Justerat exteriörkommittéprotokoll 090329 
g. Från SSRK - Justerat spanieljaktkommitté protokoll 090325 
h. Från SSRK - Justerat utbildningskommitté protokoll 090324 
i. Från SSRK - Justerat retrieverjaktkommitté protokoll 090306 
j. Från SSRK - Justerat avelskommitté protokoll 090227 
k. Från SSRK - Remiss domarelever spaniel 
l. Från SSRK - Minnesanteckningar från funktionärsträff 2009 spaniel 
m. Från SKK - Reviderade anvisningar för ringsekreterare 
n. Från SKK - Anvisningar gällande antal hundar per domare 
o. Från styrelsemedlem SSRK södra 
p. Från Cocker Sydväst - adresslista över deras styrelse 2009 
q. Från fam Andersson - Tackkort gällande Nils Andersson  
r. Från två olika medlemmar ang sparade startavgifter från 2008 
 

§ 14 Utgående skrivelser 
a. Svar ang de sparade startavgifterna (se § 13 r) 
b. Till SSRK - ang startavgifterna fältprov spaniel 
c. Till SSRK - remissvar ang Ev harmonisering av NKU ländernas 
utställningsregler 
d. Till SSRK - remissvar ang ansökan spanieljaktprovsdomare 2009 
e. Till SSRK - ang resebidrag 
f. Till berörd firma ang sponsring 

 

§ 15 Övriga frågor 
a. Lokal årsmötet 2010 
Berit Persson Qvist rapporterade att hon varit i kontakt med Hörby 
Brukshundklubb och vi kan få vara i deras lokal. Vi måste kolla upp 
vilket datum som är mest lämpligt att ha mötet nästa år så att 
lokalen är ledig. 
 

b. Privata kurser på hemsidan 
Vi godkände förslaget till text att lägga ut på hemsidan gällande 
privata kurser under ledning av SSRK södra medlem. 
 

c. Medlemsmötet 27/4 
Medlemsmötet ställdes in då endast 9 st förutom styrelsen hade 
anmält sig. Nu information om det nya organisationsförslaget har 
lagts ut på hemsidan och endast en har efter detta hört av sig till 
Eva Fabiansson Johnsson. 
 

d. Fullmäktigemötet 
Vi gav våra representanter rätt att rösta efter eget förnuft på det 
kommande fullmäktigemötet. 
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§ 16 Kommande styrelsemöte 
Nästa möte blir den 3/9 kl 18.00 i Byahuset, Ludvigsborg. 
 

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

 
Vid protokollet  Justeras 
 
 
 
Anette Björgell  Eva Fabiansson-Johnsson 
sekreterare   ordförande 
 
 
 
   Carin Träffe 


