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Protokoll fört vid styrelsemöte för SSRK:s södra avdelning, Hörby 2010-03-06 
 

 

Närvarande:  Eva Fabiansson-Johnsson 

Janne Stihl 

Anette Björgell 

Susanne Mayer-Nilsson 

  Carin Träffe 

Berit Persson Qvist 

  Håkan Persson 

  Lars-Inge Kvist, adjungerad 

  Helén Hedlundh Håkansson, 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 
Berit Persson Qvist valdes att justera dagens protokoll. 
 

§ 4 Föregående mötesprotokoll nr 1/2010 
Protokoll nr 1 godkändes och lades till handlingarna. 

 

§ 5 Ekonomi 
Susanne Mayer Nilsson rapporterade att ekonomin är fortsatt stabil. 
 

§ 6 Arbetsgrupper 

a. Viltspår 
Helén Hedlundh Håkansson rapporterade att lite anmälningar börjat komma in. 

Ev förlänger vi de rörliga proven till november p g a snöläget nu i mars. Inga 

spårprov kommer att gå av stapeln förrän snön är borta. 

 

b. Retriever 
Janne Stihl berättade att man kommer kalla till ett extra medlemsmöte för att gå 

igenom regelförslagen för retrieverjaktproven. Senast den 6/4 ska remissvaret 

vara inne. 

 

c. Spaniel 
Carin Träffe redogjorde lite hur man gått tillväga för att förankra de nya reglerna 

ute bland medlemmarna. Man är ganska eniga om hur man vill ha det ute bland 

spanielmedlemmarna. Ett medlemsmöte kommer det att kallas till i veckan då 

den 15/3 är sista dagen för remissvaret. 
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Tyvärr har snöläget gjort att Löddesborgsprovet fick ställas in, vilket belastar 

avdelningen med kostnader för bla flygbiljetter och retur av 

anmälningsavgifterna utan avdrag för administrationskostnaderna. 

Trollebergsprovet avlöpte bra och Caj Lindblom dömde sitt första prov. 

 

§ 7 Utställning 

Berit Persson-Qvist har tillskrivit HS ang de 5 kronor i rabatt hos SKK som erhålles 

om resultatrapporteringen görs elektroniskt. Då vi kommer att rapportera 

elektroniskt i framtiden borde denna rabatt tillfalla avdelningen och inte HS. 

Frågan ska nu tas upp i HS. 

Glasen håller på att ta slut. Då priset gått upp på dessa är det sannolikt läge att ta 

in offert från flera ställen. 

Man kommer att anordna ringträning i Hasslarp under våren. SSRK fyller 65 år i 

samband med Hasslarp. Utställningskommittén funderar på hur detta skall firas. 

 

§ 8 Apportören 
Nästa manusdag är den 15/4. 
 

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

därefter till handlingarna. 
 

SKK Pressmeddelande registreringsstatistik 

Kansliet Styrelseuppgifter 2010 

Kansliet Motioner till SSRK 2010 

Kansliet  § 319 HS protokoll 091129 – ang SSRK södras hemställan  

Kansliet Ett medlemskap – Ett SSRK 

Kansliet Remiss retrieverjaktprovsregler 

Kansliet Remiss spanieljaktprovsregler 

Kansliet Yttrande ang hemställan från SSRK södra 

Kansliet Nya domarauktorisationer – viltspår resp tollingjaktprov 

Kansliet Förtydligande av remissen gällande retrieverregler 
Kansliet Program inför funktionärsträffen – ordf, retriever och 

utbildning 

Kansliet Inbjudan till Fullmäktigemötet 

 
§ 10 Utgående skrivelser 

 
HS Svar ang hemställan 

SKK:s juridiska avdelning Ang hemställan 

HS Replik ang hemställan 

 

§ 11 Anmälda ärenden 

a. Motionerna till fullmäktige 
Vi gick igenom motionerna – styrelsens förslag till årsmötet: 

1. Avslås 
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2. Avslås 

3. Tillstyrkes 

4. Tillstyrkes 

5. Tillstyrkes 

6. Tillstyrkes 

7. Motionen faller i sin helhet p g a reglernas nuvarande 

låsningsperiod. 

 

§ 12 Övriga frågor 

a. Tingsrätten 

Berit Persson Qvist och Eva Fabiansson-Johnsson representerade klubben hos 

Tingsrätten. Ärendet gick till förlikning och den svarande dömdes att ersätta 

avdelningen med 1500 SEK. 

 

b. Organisationsförslaget 

Eva Fabiansson Johnsson hade efterlyst minnesanteckningar och 

kostnadsberäkning för förslaget om ett medlemskap från ordförandemötet i 

januari men inte fått någon sådan. Därför kontaktades en ordförande i annan 

avdelning som var närvarande. Bl a fick Eva reda på att det är tänkt att 

medlemsbidraget ska slopas för avdelningarna för att finansiera det hela. 

Däremot förelåg ingen annan ekonomisk kalkyl för förslaget. 
 

§ 13 Kommande styrelsemöte 
Nästa möte blir för den nyvalda styrelsen. 

 

§ 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 

 

 

 

 

   Berit Persson Qvist 


