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Protokoll fört vid styrelsemöte för SSRK:s södra avdelning på Ekerödsrasten 2011‐02‐21
Närvarande:

Anmält förhinder:
Adjungerade:

Susanne Mayer‐Nilsson
Anette Björgell
Per Ekelund
Carin Träffe
Annika Hecktor
Berit Persson Qvist
Jörgen Sandberg
Eva Urbanyik
Mirjam Axner och Lena Haraldsson

§ 6a

§1

Mötets öppnande
Ordförande Susanne Mayer Nilsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet
öppnat.
Henrik Svensson avgick med omedelbar verkan 110214 och därför träder
Susanne in som ordförande fr o m 110215.

§2

Godkännande av dagordning
Dagordningen fastställdes med tillägg och godkändes.

§3

Val av justeringsman
Annika Hecktor valdes att justera dagens protokoll.

§4

Föregående mötesprotokoll nr 1/2011
Anette Björgell skriver till Anna‐Karin Hedman som enl uppgift erhållit
vandringspriset Ofelia 2002 och hör om de har priset kvar eller lämnat det vidare.
Vi vet inte om Henrik Svensson har svarat SSRK HS på skrivelsen från SKK:s
jakthunds‐kommitté.
Jörgen Sandberg har nu fått pris på spanieldiplomen. Det är 4 SEK + moms per
diplom d v s 5 SEK. Vi står kvar vid 300 st. Jörgen ordnar detta.

§5

Ekonomi
Per Ekelund föredrog balansrapporten och den preliminära budgeten för 2011. Vi
fastställde dessa och de är klara för årsmötet.

§6

Årsmötet
a. Valberedningen
Mirjam Axner och Lena Haraldsson var på plats och presenterade de förslag de
fått in på ny styrelse.
b. Presenter till avgående styrelsemedlemmar och andra
Per Ekelund köper present till de avgående styrelsemedlemmarna
c. Verksamhetsberättelsen underskrift
Alla närvarande skrev under verksamhetsberättelsen. Kvarstår Eva Urbanyiks

Protokoll nr 02/2011
Sidan 2 av 4

underskrift – Anette skickar hem sidan till Eva som får skicka denna tillbaka med
vändande post.
d. Verksamhetsplanen
Någon enstaka ändring gjordes annars ser den OK ut.
e. Motionerna till Fullmäktige 2011
Vi gick igenom alla motioner:
1. Från SSRK östra avd – en delning av SSRK i en Spaniel‐ och en
Retrieverklubb
Vi tillstyrker denna motion.
2. Från Labrador retrieverklubben – Upplös SSRK
Vi yrkar på avslag.
3. Från Labrador retrieverklubben – Uppdatering av typstadgarna för
rasklubbar
Vi yrkar på avslag.
4. Från Nova Scotia Duck Tolling retrieverklubben – Borttagande av
godkänd testikelstatus för arbetschampionat
Vi yrkar på avslag.
5. Från Flatcoated retrieverklubben – FRK yrkar på att Svenska
Kennelklubben ska tillsätta en kommitté inom SKK‐organisationen
som skall företräda Svenska kennelklubbens uppfödare.
Vi yrkar på avslag.
6. Från SSRK Östergötland – Regler angående redovisning av resultat
vid Retrieverprov B
Vi yrkar på avslag.
7. Från SSRK Östergötland – Komplettering till regler för att erhålla
Svenskt Jaktchampionat på B‐prov för Retrievers
Vi yrkar på avslag.
f. Vem som gör vad på årsmötet; kontroll av medlemskap + röstlängd;
röstningslappar, teknisk utrustning etc, mötesordförande, mötessekreterare
Anette Björgell ordnar ny medlemsmatrikel från kansliet, röstningslappar samt är
mötessekreterare.
Berit Persson Qvist får anmälningar på de som önskar mat efter mötet – Susanne
Mayer Nilsson beställer och hämtar maten.
Mötesordförande är tillfrågad och har tackat ja under förutsättning att mötet
väljer denne person.
Vi beslöt att klara oss utan teknik denna gång och i stället trycka upp alla
handlingar.
§7

Hemställan
I senaste HS protokollet står det att det nu är Sverker Haraldsson som har hand
om detta och han har varit i kontakt med Anette Björgell som skickat över kopia
på Tingsrättens domslut, som trätt i laga kraft.
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§8

Inkomna skrivelser
Nedanstående skrivelser var utsända via mail. Dessa noterades och lades
därefter till handlingarna.
SSRK HS ordf
Kansliet
Kansliet
Kansliet
Kansliet
Kansliet
Kansliet
Kansliet
Kansliet

Summering av organisationsutredningen
Ny auktorisation jaktprovsdomare retriever
Inbjudan Fullmäktige 2011
Inbjudan Funktionärsträff 2011
Protokoll huvudstyrelsen möte 2011‐01‐15 – 16
Protokoll 1 Tollingjaktkommittén 2011‐01‐10
Protokoll 2 Tollingjaktkommittén 2011‐01‐10
Protokoll Exteriörkommittén 2011‐01‐11
Protokoll Viltspårkommittén 2011‐01‐13

§9

Utgående skrivelser
Inga utgående skrivelser denna gång.

§ 10

Övriga frågor
a. Medlemsdag
Vi diskuterade att ev kunna ha en dag med lite olika aktiviteter för alla
medlemmar. Det kan vara ”prova på” aktiviteter t ex. Ev skulle vi kunna ha detta i
augusti. En liten kommitté bör tillsättas. Diskuteras vidare på nästa möte.
b. Scriptet till Excel

Per Ekelund visade hur Excelprogrammet ser ut med scriptet som vi ordnade i
höstas. En excelfil läses in (denna fil genereras från databasen där våra olika
anmälningar hamnar) och via en knapptryckning så lottar programmet
startordningen och skapar sedan ett katalogunderlag – enkelt och mycket
smidigt. En extra kontroll kan man göra om man vill sedan eftersom programmet
tar emot exakt det anmälarna har knappat in i formuläret. Per ombesörjer att
berörda får programmet.
c. Lag‐SM för retriever

Annika Hecktor meddelade att SSRK Småland drar igång med Lag‐SM igen i
sommar, den 22‐24/7. Det kostar 1800 SEK att deltaga per lag och varje
avdelning är garanterad två lag, ev fler om det finns plats. Annika tar emot
anmälningar från de som vill vara med från Södra. Lagen betalar själva sin avgift
men kan söka bidrag från oss till t ex gemensam klädsel.
d. Utbildning

Annika Hecktor och Mirjam Axner har ordnat med div kurser nu i vår. Det blir bl a
mocktrial utbildning och B‐provsträning. Mer detaljer om detta finns på
hemsidan.
Anette Björgell tipsade om att Janne Stihl haft föreläsning i Halland om hur en
domare dömer på jaktprov, vad man ser på o s v. Det hade varit en mycket bra
föreläsning. Susanne Mayer Nilsson hör med Janne om han kan ha något
motsvarande för oss.
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Det hade varit trevligt att komma igång med någon form av valpkurs/vardags‐
lydnadskurs i SSRK södras regi någonstans i Skåne. Susanne kan ta emot
intresseanmälningar. Vi funderar mer till nästa möte.
§ 11

Mötets avslutande
Ordförande Susanne Mayer Nilsson tackar för visat intresse och förklarar mötet
avslutat.

Vid protokollet

Justeras

Anette Björgell
sekreterare

Susanne Mayer Nilsson
ordförande

Annika Hecktor

