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Protokoll fört vid konstituerande styrelsemöte för SSRK:s södra avdelning
i Hörby 2011‐03‐05
Närvarande:

Jan Alenfall
Anette Björgell
Per Ekelund
Annika Hecktor
Susanne Mayer Nilsson
Berit Persson Qvist
Helén Hedlundh Håkansson
Pierre Andrén
Björn Johnsson

§1

Mötets öppnande
Ordförande Jan Alenfall hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. Mötet
väljer Anette Björgell till mötessekreterare.

§2

Val av justeringsman
Helén Hedlundh Håkansson väljes att justera dagens protokoll.

§3

Styrelsens konstituering
Styrelsen beslutar ha följande sammansättning:
Vice ordförande/Kassör
Per Ekelund
Sekreterare/postmottagare
Anette Björgell
Jaktprovsansvarig, retriever
Annika Hecktor
Utbildningsansvarig
Susanne Mayer Nilsson
Utställningsansvarig
Berit Persson Qvist
Viltspåransvarig
Helén Hedlundh Håkansson
Suppleant
Pierre Andrén
Suppleant
Björn Johnsson
Kontaktperson för Apportören
Anette Björgell
Styrelsen väljer Pierre Andrén att gå in som nummer ett i tjänstgöringsordning
bland suppleanterna.
Björn Johnsson kommer ta kontakt med Carin Träffe och höra lite ang de
uppgifter som jaktprovsansvarig för spaniel har hand om.
Annika Hecktor och Jan Alenfall utarbetar ett utkast till HS ang uppdraget som
spanielansvarig.
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

§4

Disposition av klubbens medel
Styrelsen beslutar att ordförande Jan Alenfall och kassör Per Ekelund tecknar
firman var för sig.
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
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§5

Val av ledamöter till arbetsutskottet (AU)
Mötet väljer ordförande, kassör och sekreterare till AU, d v s Jan Alenfall, Anette
Björgell och Per Ekelund.

§6

Telefon‐/Internetersättning samt reseersättning
Telefon‐/Internetersättning med 1 500 SEK/år utgår till styrelsemedlemmarna
samt 600 SEK/år till suppleanterna. Skulle det vi årets slut visa sig att 1 500 SEK
inte är tillräckligt för viltspåransvarig inkommer Helén Hedlundh Håkansson med
separat räkning.
Mötet beslutade att reseersättningen utgår enligt den statliga ersättningsnivån.

§7

Funktionärsträff
Intresserade att åka är Annika Hecktor och Berit Persson Qvist. Jan Alenfall kollar
upp om han kan den helgen och återkommer på nästa möte. Sista anmälnings‐
dag är den 21/3.

§8

Fullmäktigemötet 21‐22/5
Vi har tre delegatplatser att fylla. Flera i styrelsen är upptagna denna helg men
Pierre Andrén och Anette Björgell kan troligen åka. Sista anmälningsdag är den
13/4 så vi har tid kvar att undersöka vem som blir våra delegater.

§9

Övriga frågor
a. Medlemsregister
Labradorklubben gör utskick till sina medlemmar en gång i månaden via e‐post.
Kan vi göra något liknande för att få flera aktiva. Susanne Mayer Nilsson
vidarebefordrar ett sådant månadsbrev till oss övriga i styrelsen.
Vi kan via hemsidan göra ett formulär där man fyller i sina uppgifter med bl a
e‐post, vilken åldersgrupp man tillhör, vad man gör med sin hund, vilken ras man
har m m.

§ 10

Kommande styrelsemöte
Nästa möte bestäms till den 14/3 kl 18.00 i Lund. Jan Alenfall skickar ut
vägbeskrivning. Därefter är nästa möte den 11/4 kl 18.00. Plats återkommer vi
med. Kommande datum bestäms den 14/3.

§ 11

Mötets avslutande
Ordförande Jan Alenfall tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet

Justeras

Anette Björgell
sekreterare

Jan Alenfall
ordförande

Helén Hedlundh Håkansson

