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Protokoll fört vid styrelsemöte för SSRK:s södra avdelning, Ludvigsborg 2010-01-14 
 

 

Närvarande:  Eva Fabiansson-Johnsson 

Janne Stihl 

Anette Björgell 

Susanne Mayer-Nilsson 

  Carin Träffe 

Berit Persson Qvist 

  Håkan Persson 

  Lars-Inge Kvist, adjungerad 
 

 

§ 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 
Janne Stihl valdes att justera dagens protokoll. 
 

§ 4 Föregående mötesprotokoll nr 8/09 
Protokoll nr 8 godkändes och lades till handlingarna. 

 

§ 5 Ekonomi 
Susanne Mayer Nilsson rapporterade att revision genomfördes igår. Nästan 600 

verifikationer har vi haft under året. Vi har haft ett bra år och kan därför under 

det kommande året ge lite mer tillbaka till medlemmarna t ex genom någon 

exklusiv domare. 

Vi ska inte glömma bort att lämna in närvaroblanketterna till Studiefrämjandet. 

Anette Björgell skickar ut den som tagits fram till övriga i styrelsen. 

Rambudgeten 2010 fastställdes. 

Stamboksavgiften kommer att höjas till 50 SEK istället för 30 SEK men exakt när 

detta sker vet vi ännu inte. 
 

§ 6 Arbetsgrupper 

a. Viltspår 
Helén Hedlundh Håkansson rapporterade via mail bl a att inbjudan kommer att 

gå ut till förra årets bästa hundekipage till DM i Kågeröd 100509. Bästa ekipage 

kommer sedan att representera södra avdelningen i SM i augusti 

 

b. Retriever 
Janne Stihl riktade ett tack till godsägare med flera för en fin dag tillsammans 

under utbildnings A-provet i november. 
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Den 6/2 är det provledarträff och då bjuder vi bl a på tårta till alla närvarande 

som tack för all hjälp under provåret som gått. 

 

c. Spaniel 
Carin Träffe inledde med att tacka träningsgruppen som bidragit med 

viltkostnaden under sista spanielprovet. 

De reviderade reglerna som varit på gång existerar just nu i två upplagor. Rätt 

version finns på SSRK södras hemsida. 

Den 23/1 har vi prov i Trolleberg där Caj Lindblom dömer. Många anmälda 

hundar, bl a från Norge, så lottning har utförts. Nästa prov är den 6/2 i Lödde där 

t o m engelska hundar är anmälda! 

 

§ 7 Utställning 

Eva Fabiansson-Johnsson inledde med att meddela att vi kommer att erhålla ca 

1400 SEK i sponsring från Oliver’s Petfood vid senaste avräkningen. 

Berit Persson-Qvist har kontaktat ytterligare ev sponsorer. 

När det gäller att lägga ut sponsorer på hemsidan så måste styrelsen alt 

kommittéansvariga ge sitt godkännande innan det kan ske. 

Berit rapporterade att SKK:s utställningsprogram kostar 5 SEK/hund. Beslöts att 

använda detta program fortsättningsvis. 

 

§ 8 Apportören 
Anette Björgell rapporterade att manus i princip är klart. Några ändringar 

gällande jaktproven görs senare tillsammans med Janne Stihl. 
 

§ 9 Inkomna skrivelser 
Nedanstående skrivelser var utsända via mail. Dessa noterades och lades 

därefter till handlingarna. 
Ordföranden Inbjudan till ordförandemöte 24 januari 2010 

Ingen kan tyvärr resa denna gång från oss. 

HS Uppgradering av domarstatur för jaktprovsdomare retriever från 

kategori B till BA 

HS Uppgradering av domarstatur för jaktprovsdomare retriever från 

kategori BA till A 

HS Auktorisation av spanieldomare: Jörgen Andersson 

HS Auktorisation av viltspårdomare: Hans Follin 

SJK Extra information spaniel 

SKK Smällarupproret 

SKK Nya exteriördomare 

Org kommittén Minnesanteckningar organisationsmöte nov 

 
§ 10 Utgående skrivelser 

Inga utgående skrivelser 
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§ 11 Anmälda ärenden 

a. Ordförandemötet avseende organisationsutredningen 
Förhoppningsvis kommer vi att kunna ta del av vad som sägs på mötet avseende 

utredningen trots att ingen av oss kan närvara. 

 

b. Motionerna till fullmäktige 
Vi gick igenom motionerna som stod i Apportören då vi ännu inte fått dem som 

skrivelse från HS. Dessa tas upp på årsmötet och läggs innan dess ut på hemsidan 

så att alla medlemmar har chans att läsa dem. 

 

c. Vem gör vad på årsmötet – kontroll av medlemskap + röstlängd, 
röstningslappar, teknisk utrustning m m 
Uppdaterad medlemslista samt dator: Anette Björgell 

Susanne Mayer-Nilsson kontaktar Leif Jonsson om han kan vara avprickare i 

vanlig ordning. 

Janne Stihl ordnar omröstningslappar samt tar bildkanon med sig. 

Eva Fabiansson-Johnsson läser upp röstlängden. 

Berit Persson Qvist tar emot anmälningar till kaffe och fika senast 100228. Berit 

hör med Hörby BK om det finns termosar på plats. 

Håkan Persson ordnar buketter till våra duktiga retriever- och spanielekipage 

som erhåller en separat inbjudan från sina resp ansvariga. 

Anette Björgell är anmäld som mötessekreterare och vi har förslag till 

mötesordförande. 

Styrelsen träffas kl 10.00 och förbereder inför årsmötet. Kl 11.00 har vi ett 

gemensamt styrelsemöte. 
 

§ 12 Övriga frågor 

a. Hemsidan – blogg, layout. 

De ansvariga som vill ha en nyhetsblogg får detta och Carin Träffe hjälper Lars-

Inge Kvist att ordna det. 

Kurssidan behöver en separat sida för privata kurser och en för våra egna kurser. 

Lars-Inge fixar detta. 

 

b. Tingsrätten 100125 kl 13.00 

Berit Persson Qvist och Eva Fabiansson-Johnsson representerar klubben. 

Beslöts att Carin Träffe är ställföreträdare för Eva Fabinsson-Johnsson vid 

eventuellt förhinder. 

 

Denna punkt förklarades omedelbart justerad. 
 

§ 13 Kommande styrelsemöte 
Nästa möte blir den 6/3-2010 kl 11.00 på Hörby Brukshundklubb. 

 



 

Protokoll nr 01/2010 
 

Sidan 4 av 4 

 

   
 

§ 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 

 

 

 

   Janne Stihl 


