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Protokoll fört vid styrelsemöte för SSRK:s södra avdelning, Mörarp 2009-11-12
Närvarande:

Anmält förhinder:

Eva Fabiansson-Johnsson
Anette Björgell
Susanne Mayer-Nilsson
Berit Persson Qvist
Carin Träffe
Håkan Persson
Janne Stihl

§1

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

§2

Godkännande av dagordning
Dagordningen fastställdes och godkändes.

§2

Val av justeringsman
Susanne Mayer-Nilsson väljes att justera dagens protokoll.

§3

Höjning av utställningsavgift
Utställningskommittén har inkommit med ett förslag att höja avgiften för
valpar och veteraner till 150 SEK.
Styrelsen beslutar att höja avgiften enl utställningskommitténs förslag fr o m år
2010.

§4

Årsmötet 2010
Vi har haft stora framgångar både på Retriever-SM och Spaniel-SM. Styrelsen
beslutar att Anette Björgell bjuder in dessa duktiga hundförare särskilt till
årsmötet för att överlämna en blombukett.

§5

Hemsidan
Carin Träffe informerar om att man via det nya webbhotellet kan ha en
nyhetsfunktion för t ex Spanielnytt resp Retrievernytt där man kan enkelt och
snabbt skriva in lite händelser och resultat. Via webbhotellet finns även enkla
layout förslag vilket webbmaster Lars-Inge Kvist skulle titta närmare på sedan
tidigare. Vi hoppas på ett layoutförslag till nästa styrelsemöte.

§6

Anonym skrivelse
Vår ordförande Eva Fabiansson-Johnsson har erhållit en anonym skrivelse
rörande en av våra styrelsemedlemmar. Enl rekommendation från SKK:s
juridiska avdelning behöver anonyma skrivelser inte behandlas.
Konstaterades att skrivelsen inte tas upptill behandling och därför inte läggs till
handlingarna.
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§7

Sponsring Oliver’s Petfood
Enl avtalet med Oliver’s Petfood ska vi få en avstämning i februari och augusti
gällande det som SSRK södra genererat. Anette Björgell tillskriver dem och hör
hur utfallet blev i augusti.

§8

Uppföljning av § 8, protokoll nr 06/2009 – icke återlämnad egendom
Ärendet lämnades vidare till Kronofogden enl beslut fattat vid senaste
styrelsemötet. Den svarande har nu bestridit avhämtning. Ärendet kan av
Kronofogden alternativt tas till tingsrätt eller avskrivas. Kostnaderna för att ta
ärendet vidare blir enligt information från tingrätt begränsade. Styrelsen
beslutade därför att låta kronofogden ta ärendet vidare till Tingsrätten.
Vidare beslutades att på nytt ta upp ärendet med SSRK:s huvudstyrelse för att
föra det vidare till SKK:s disciplinnämnd.
Styrelsen beslutar vidare att Eva Fabiansson-Johnsson har mandat att
representera avdelningen i ärendet.
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

§9

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

§ 10

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

Vid protokollet

Justeras

Anette Björgell
Sekreterare

Eva Fabiansson-Johnsson
Ordförande

Susanne Mayer-Nilsson

