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Protokoll fört vid styrelsemöte för SSRK:s södra avdelning, Ludvigsborg 2009-09-03 
 

 

Närvarande:  Eva Fabiansson-Johnsson 
  Janne Stihl    fr o m § 5 

Anette Björgell 
Susanne Mayer-Nilsson 

  Berit Persson Qvist 
  Håkan Persson 
  Helén Hedlundh-Håkansson, adjungerad t o m § 7 a 
  Lars-Inge Kvist, adjungerad 

Frånvarande:  Carin Träffe 
 

 

§ 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 
Håkan Persson valdes att justera dagens protokoll. 
 

§ 4 Föregående mötesprotokoll nr 5/09 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 

§ 5 Avgång arbetande suppleant 
Lena Lindqvist har avgått som suppleant 090610. 

 
§ 6 Ekonomi 

Susanne Mayer Nilsson rapporterade att ekonomin är stabil och den lagda 
budgeten hålles. Olivers har betalat portokostnaderna i samband med Hasslarp 
enligt avtal. Ekonomin för Hasslarpsutställningen redovisades. Styrelsen 
framförde sitt tack till utställningskommittén för en väl genomförd utställning. 
 

§ 7 Arbetsgrupper 
a. Viltspår 
Helén Hedlundh Håkansson rapporterade att det inte blir någon viltspårkurs i 
höst då bara 3 anmälningar hade inkommit. 
SM avhölls den 1/8 och det var Östras representant som vann. Södras 
representant kom på 6:e plats. Nordiska mästerskapet för Retriever gick i 
Danmark och det svenska laget vann. 
Det ordinarie spårprovet i Tyringe avhölls 1/8 under perfekta förhållanden. Ett 
extra tack till Håkan och Majlis Samevik som ställde upp med mark och 
gemensam grillning efteråt. 
Det har efterfrågats fler ordinarie prov och styrelsen beslöt bifalla detta. HS har 
redan ställt sig bakom. Helen lämnar vidare uppgifter till Lars-Inge Kvist som 
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lägger in detta på hemsidan. 
Helen har varit kontaktperson med Skogssällskapet och de har nu en ny 
kontaktperson. Helen ville bli avlöst och styrelsen beslöt att utse Janne Stihl som 
ny kontaktperson. 
Nästa års prov blir igen rörligt under tiden 1/3 – 31/10 med ordinarie prov i 
april/maj samt i augusti. 
 
b. Retriever 
Janne Stihl rapporterade att Smålandsavd. har kommit överens med Curt 
Malmqvist om att köpa de felmärkta glasen. Sammanlagt 479 st. 
Vi har haft en provledarträff den 27/6 där 14 st deltog. Där togs ett gemensamt 
beslut på att vi behöver friska upp minnet på våra kommissarier och en extra 
utbildningsdag blir den 16/1-2010. 
Under 2010 kommer vi även att utöka provverksamheten med ytterligare 58 
starter. 
Ett inofficiellt A-prov är utannonserat 091125, för att få igång verksamheten för 
anmälan till varmviltsprov. 
Många anmälningar har inkommit till nybörjarklassprovet den 5-6/9 vid Bosarp. 
Janne hoppar själv in som extradomare på söndagen. 
 
c. Spaniel 
Tyvärr var inte Carin Träffe närvarande vid mötet men en rapport hade 
inkommit. 
Chipläsaren har gått sönder och Carin fick i uppdrag att kontrollera kostnaden för 
och att inköpa en ny. Denna ska sedan införas i en inventariebok som f ö varje 
kommitté skall upprätta. 
Brevet som Oliver’s Petfood skrivit samman skickas till Anette Björgell som pdf:ar 
detta och skickar vidare till Janne Stihl som kan användas vid e-post utskick till 
jaktproven. 
Frågorna avseende nya diplom och hantering av ev småsponsring bordlades till 
nästa möte då ansvarig ej var närvarande. 
Carin har meddelat nytt provtillfälle men en preliminär budget saknades. AU 
beslutar när budgeten finns tillgänglig nu. Den preliminära budgeten bör ligga 
runt 0-resultat. Denna punkt förklarades omedelbart justerad. 
 
d. Utbildning 
Under 2010 planeras 3 olika kurstillfällen för retriever. Mer info kommer längre 
fram. 
 

§ 8 Utställning 
Berit Persson-Qvist rapporterade att anmälningar redan har börjat inkomma till 
Åstorputställningen i november. 
När det gäller utländska utställare så får de ofta betala anmälningsavgiften på 
plats. Detta har missbrukats av enstaka utställare som anmäler men inte kommer 
och inte betalar. Det beslutades att en betalning på plats inte får ske för dessa 
förrän de reglerat tidigare skulder.  
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Icke återlämnad egendom tillhörande SSRKs södra avdelning diskuterades. Efter 
kontakt med Kronofogden beslöt styrelsen att lämna ärendet vidare till 
Kronofogden för avhämtning samt att anmäla agerandet till SKK:s 
disciplinnämnd. 
 

§ 9 Apportören 
Sista manusdag för 4/09 är den 1510 - alltså måste manus vara Anette Björgell 
tillhanda senast 8/10 för att hinna sammanställas. Vi vill gärna ha med några 
korta referat från de aktiviteter som har varit. Likaså måste kallelsen till årsmötet 
med. 
 

§ 10 Inkomna skrivelser 
Nedanstående skrivelser var utsända via mail. Dessa noterades och lades 
därefter till handlingarna. 
 

SKK Pressmeddelande sunda friska hundar 
SKK Anvisningar SRD 
SKK Ny domarlista 2009 
Kansliet Justerat HS-protokoll 2009-04-03-04 
Kansliet Extra telefonmöte HS protokoll 2009-04-28 
Kansliet Domarauktorisationer 
SKK Att arbeta i läns- och specialklubb 
SKK SKKs Uppfödarutbildning 
Domare Tackbrev från Fredrik Norgren som dömde i Hasslarp 
Kansliet §102 i HS-protokoll 090403-04 
Kansliet §78 i HS-protokoll 090403-04 
SKK Auktorisationer exteriördomare 
Kansliet Justerat HS protokoll 090403-04 
Kansliet Justerat HS protokoll 090428 
Kansliet Justerat exteriörkomm protokoll 090329 
Kansliet Justerat RJK protokoll 090306-07 
Kansliet Justerat avelskomm protokoll 090227 
Kansliet Justerat utbildningskomm protokoll 090324 
Kansliet Justerat spanielkomm protokoll 090325 
SKK FCI kanadensiska domare 
SSRK Domarauktorisation viltspår 
SSRK Domarauktorisation jaktprov retriever A/B 
SSRK Ang nominering av medlemmar till arbetsgruppen för nya 

organisationen 
SKK Pressmeddelande sommarfaror 
Kansliet Justerat tollarjaktprotokoll 20090613-14 
Retrieveransvarig Sökande till retrieverdomarutbildning 
Kansliet Justerat FM protokoll 20090516-17 
Kansliet Protokollsutdrag 119 avgifter 
Kansliet Justerat HS protokoll 2009-05-15 
SKK Auktorisation exteriör domare 
SKK FCI domare till svenskt register 
SSRK Info brev 2-2009 
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SKK Avstängd finsk exteriördomare 
Kansliet Justerat konstituerande HS protokoll 090517 
Kansliet Strykning av utställningsresultat 
Kansliet Protokollsutdrag ang organisationsutredningen 
SSRK/Tjk Remiss ang Tollingjaktprov 
SKK KF protokoll 2009 
SSRK Justerat protokoll 2009-06-23 exteriörkommittén 
Kansliet Kansliet hösten 2009 
SSRK Protokollsutdrag §196 
Kansliet Justerat exteriörkommitté protokoll 2009-06-23 
Kansliet Justerat avelskommitté protokoll 2009-05-19 
Kansliet Justerat HS-protokoll 2009-06-27-28 
SSRK Till utst ansvariga infobrev om utst 2009-2012 
Kansliet Annons om vikariat på kansliet 
Kansliet Annons om avelskonferens 
Medlem Fråga ang startpistol 

 
§ 11 Utgående skrivelser 

 
Medlem Svar ang startpistol 
Medlem Ang resultat som ströks i Hasslarp 
SSRK Svar på Remiss avseende ansökan jaktprovsdomare retriever 

2009 
SSRK Svar på Remiss ang Tollingjaktprov 

 
 

§ 12 Anmälda ärenden 
a. Eva Fabiansson Johnsson och Janne Stihl rapporterade från Fullmäktigemötet. 
 
b. Vi konstaterade att våra val till representanter i organisationsutredningen 
slutligen blivit godkända av HS. 
 
c. Remissen gällande nya jaktprovsdomare för spaniel var väl genomarbetad. 
Det noterades att HS Retrieverkommitté arbetar helt olika. Deras remiss gällande 
nya jaktprovsdomare för retriever följde inte gängse praxis och tidigare 
Fullmäktigebeslut. 
 
d. Remissen gällande tollingjaktprov är besvarad. 
 
e. Berit Persson Qvist rapporterade från Jakt- och Fiskemässan i Bosjökloster. 
SSRK hade monter och en liten plojapporteringstävling. 
 
f. Lokal för nästa årsmöte blir Hörby Brukshundklubb. Det kostar 150 SEK att 
hyra klubbstugan. Berit Persson Qvist ordnar detta och hör hur det ska vara med 
städning efteråt. Likaså frågar Berit om de har en kanon att koppla upp mot en 
dator. 
Datum för årsmötet bestämdes till den 6/3 kl 13.00. Om man vill ha kaffe och 
macka anmäls detta i förväg till Berit senast 28/2. Denna information skall finnas 
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i kallelsen i Apportören och på hemsidan. 
Susanne Mayer Nilsson fick i uppdrag att vid tala tilltänkt mötesordförande. 
Styrelsen kommer att utse Anette Björgell till mötessekreterare. 
Vid nästa styrelsemöte skall preliminära rapporter gällande 
verksamhetsberättelse, verksamhetsplan samt rambudget finnas och tidsplanen 
för färdigställande fastläggas. 
 

§ 13 Övriga frågor 
a. Valberedningen är välkommen att närvara vid styrelsemöte vid behov. Det blir 
troligen en hel del poster att komma med namnförslag till. 
 
b. Studiefrämjandet 
Man kan söka bidrag för en kurs. Tre deltagare vid tre tillfällen = kurs. Det kan 
också gälla planeringsmöten, dock inte styrelsemöten. För detta behövs namn 
och personnummer. Skicka ev lista till Berit Persson Qvist så ombesörjer Berit 
detta. 
 

§ 14 Kommande styrelsemöte 
Nästa möte blir den 3/12 kl 18.00 i Byahuset, Ludvigsborg. 
 

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

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


