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Protokoll fört vid styrelsemöte för SSRK:s södra avdelning, Ludvigsborg 2009-12-03
Närvarande:

Anmält förhinder:

Eva Fabiansson-Johnsson
Anette Björgell
Susanne Mayer-Nilsson
Carin Träffe
Berit Persson Qvist
Håkan Persson
P A Norling, adjungerad
Janne Stihl

tom§5

§1

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

§2

Godkännande av dagordning
Dagordningen fastställdes med tillägg och godkändes.

§3

Val av justeringsman
Berit Persson Qvist valdes att justera dagens protokoll.

§4

Föregående mötesprotokoll nr 6/09 och nr 7/09
Protokoll nr 6 godkändes och lades till handlingarna.
Protokoll nr 7 godkändes och lades till handlingarna efter det att ”och veteraner”
strukits i § 3.

§5

Valberedningen
P A Norling redogjorde för valberedningens arbete så långt. Några nya
kandidater finns och en del saknas fortfarande. Valberedningen arbetar vidare.

§6

Ekonomi
Susanne Mayer Nilsson rapporterade att ekonomin ser fortsatt stabil ut och den
lagda budgeten hålles. Ekonomin för Åstorpsutställningen redovisades. Styrelsen
framförde sitt tack till utställningskommittén för en återigen väl genomförd
utställning.

§7

Arbetsgrupper
a. Viltspår
Helén Hedlundh Håkansson rapporterade via mail bl a att 40 anmälningar till det
ordinarie provet 091017 hade inkommit och att 16 st fick plats. En del gick rörligt
prov istället.
Det rörliga provet avslutades 091031 och har totalt haft 74 anmälda hundar i
anlagsklass samt 78 anmälda hundar i öppen klass. Dessutom har 13
oregistrerade hundar gått anlagsklass och 5 i öppen klass.
Hans Follin har gjort klart sin domarutbildning och väntar på att handlingarna ska
behandlas av viltspårkommittén inom HS för att sedan kunna få sin
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domarlegitimation.
b. Retriever

Janne Stihl rapporterade via mail att B-proven är slut för säsongen och att det
ekonomisk sett gett ett plus gentemot budgeten. Dock saknas fortfarande
redovisning från två särskilda prov.
När det gäller A-proven så har 22 starter avverkats på KKL prov. Vad gäller
elitklass så har till dags datum två prov genomförts.
Årets Retrievermästare 2009 kommer från Skåne och det är Anders Carlsson som
fick denna åtråvärda titel.
Två nya jaktchampions har förts fram och det är av Lena Haraldsson samt
Mattias Hammarstedt.
c. Spaniel

Carin Träffe rapporterade att kommittén har fått två nya medlemmar.
Två vattenprov och 5 fältprov har avhållits sedan förra styrelsemötet så man har
haft en aktiv höst.
Unghundsderbyt, och de tre första placeringarna i Springer-SM gick i år till Skåne.
Derbyt vanns av Oskar Frostgård och Springer-SM vanns av Jörgen Andersson och
Larissa Håkansson. Tvåa kom Oskar Frostgård och trea Magnus Nilsson.
Även inom Spaniel har två nya jaktchampions tillkommit genom Jörgen Sandberg
och Hans-Erik Sjöblom.
§8

Utställning
Berit Persson-Qvist rapporterade att problemet som uppkommit i Hasslarp med
presentkorten från sponsringen har löst sig. Man har höjt värdet på korten så nu
ska ingen frakt tillkomma.
I avvaktan hur det löser sig med åtkomsten av vår databas för utställningar så
kollar Berit upp vår licens för SKK:s utställningsprogram.

§9

Apportören
15 januari 2010 är sista manusdag så senast den 8 januari måste manus vara
Anette Björgell tillhanda för att hinna sammanställas. Vi vill gärna ha med några
korta referat från de aktiviteter som har varit.

§ 10

Inkomna skrivelser
Nedanstående skrivelser var utsända via mail. Dessa noterades och lades
därefter till handlingarna.
Kansliet
SKK
Kansliet
Sydskånska KK
Kansliet
HS

Protokoll Retrieverjaktkommittén 090609
Info om Hund 2009
Inbjudan föreläsning Västra Norrland
Ras- och specialklubbsträff 091118
Nya auktorisationer
Protokollsutdrag §243 HS 090905-06
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SKK
Labbeklubben
Kansliet
Kansliet
SKK
Roger W
SKK
Kansliet
Kansliet
Kansliet
SKK
SKK
§ 11

Utgående skrivelser
xx
xx
xx

§ 12

Auktoriserade exteriördomare
Ang SRD
Prot utdrag ang aukt spanieldomare M Nilsson & C Lindblom
Prot utdrag ang aukt retrieverdomare I Träffe
Pressmeddelande SKK ang WDS
Ang jaktprovsprogrammet retriever 2010
Detta mailas också ut direkt till retransv i er avd
SKK Pressmeddelande – Nord Mästare i freestyle
Protokoll Tollingjaktkommittén 091012
Protokoll Informationskommittén 090903
Protokoll HS-möte 091020
Pressmeddelande SKK Årets Bragdhund
Pressmeddealnde SKK Årets narkotikahund

SSRK södras tillhörigheter
Ang grundregler
Hemställan

Anmälda ärenden
a. Preliminära rapporter gällande verksamhetsberättelse, verksamhetsplan
samt rambudget
Senast den 14/12 ska Eva Fabiansson-Johnsson ha underlaget för att kunna
skriva sammanfattningen om året som gått. Det gäller alla berättelser men också
planerna.
b. Fastställande av tidsplan för finala rapporter

De slutgiltiga rapporterna skickas till Anette Björgell som sammanställer dessa
och gör dem enhetliga. Den 14/1 är nästa möte och då ska verksamhetsberättelsen vara klar för underskrift av oss alla så att Berit Persson Qvist kan kopiera
dessa till årsmötet.
§ 13

Övriga frågor
a. Oliver’s Petfoods sponsring: Hittills har inte samarbetet genererat några
utbildningspengar för SSRK:s räkning. Ny avstämning ska göras i januari. Berit
Persson Qvist fick i uppdrag att kolla upp ytterligare sponsorer.
b. Hemsidan, ny layout – Bordlades till nästa möte då Lars-Inge Kvist meddelat

förhinder.
c. Vårt ärende hos Kronofogden är nu överlämnat till Ystads Tingsrätt.
d. Organisationsutredningen: Eva Fabiansson Johnsson har tagit del av de

senaste minnesanteckningarna.
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e. Studiefrämjandet – Berit Persson Qvist efterlyser uppgifterna från de

sammankallande i kommittéerna. Vi sammanställer en blankett med de uppgifter
som behövs och ett följebrev som kan lämnas ut vid sammankomsterna
framöver.
§ 14

Kommande styrelsemöte
Nästa möte blir den 14/1-2010 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
sekreterare

Eva Fabiansson-Johnsson
ordförande

Berit Persson Qvist

