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Protokoll fört vid styrelsemöte för SSRK:s södra avdelning, i Lund 2011‐03‐14
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.

§2

Godkännande av dagordning
Dagordningen fastställdes med tillägg och godkändes.

§3

Val av justeringsman
Björn Johnsson väljes att justera dagens protokoll.

§4

Föregående mötesprotokoll
Protokoll nr 2 och 3 godkändes och lades till handlingarna..

§5

Ekonomi
Vi gick igenom budgeten som lades för 2010 och kan konstatera att den har följts
i stora drag.
Per Ekelund undersöker lite alternativ för att vi ska kunna få högre ränta på våra
innestående pengar.
Vi diskuterade också olika typer av sponsring. Vi beslöt att inte teckna en fast
sponsor utan att det är fritt fram att ordna sponsorer till respektive evenemang.
Dessa sponsorer kan då presenteras på den sida på hemsidan där inbjudan till
evenemanget står.

§6

Arbetsgrupper
a. Viltspår
Helén Hedlundh Håkansson rapporterar att viltspåren har startat och att den
första hunden till start blev champion! Den 9/4 är det ordinarie prov och den
15/5 blir det DM för de bästa hundarna från 2010. Den som vinner DM
representerar södra vid SM.
Domarkonferensen som hölls förra året blev mycket uppskattad. Helen skulle
gärna vilja ha en sådan i år också. Helen kollar upp lämplig plats och bjuder
därefter in domarna till en sådan dag.
Helen kollar också upp ev viltspårkurs. I mån av plats är den öppen även för
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andra raser.
b. Retriever
Annika Hecktor meddelar att Mocktrialkurserna väckt stort intresse. Den
första tog 21 deltagare och den andra 15 deltagare.
Till Mocktrialen är det ännu inte så många anmälda. I övrigt vad gäller vårens
prov är allt ok. Någon domare saknas ännu till höstens prov. Till helgens
Workingtest är det 55 anmälda.
c. Spaniel
Björn Johnsson tar inte på sig uppdraget som spanielansvarig. Jan Alenfall och
Annika Hecktor sätter samman en skrivelse som skickas till HS ang spaniel‐
ansvaret.
I samband med att konstituerande protokollet läggs ut på hemsidan så skriver
vi också ut att Spanielverksamheten just nu vilar p g a att vi inte ar någon
spanielansvarig.
d. Utbildning
Susanne Mayer Nilsson meddelar att kursen för Jörgen Thynell är fulltecknad.
Vi kommer att ha Janne Stihl som föredragshållare i ämnet ”Hur domaren
dömer – vad som ligger till grund för bedömning på jaktprov och
workingtest”. Detta blir den 14/4 och anmälan är bindande. Vi bjuder med‐
lemmarna på detta men om man uteblir debiterar vi 100 SEK.
Sista helgen i augusti är det dags igen för Jakt‐ och Fiskemässan. Björn
Johnsson och Pierre Andrén funderar lite på vad man kan göra där för vår
räkning. Vi skulle behöva två st rollups. Jan Alenfall tar reda på lite olika
prisalternativ. Vi behöver lite bilder från vår verksamhet samt lite ny text och
detta funderar vi på tills nästa möte.
Många idéer om kurser dök upp. Jan gör en tabell som vi kan fylla på.
§7

Utställning
Berit Persson Qvist rapporterar att allt är under kontroll inför Hasslarps‐
utställningarna.

§8

Inkomna skrivelser

SKK K Svensson
SKK SRD‐gruppen
SKK
SSRK

§9
A‐K Hedman

Informationssidor till arrangörer, original att bif i utstkataloger
Dokument SRD, ny version samt info (flera dokument som hör till SRD)
Information betr Handbok för utställningsansvariga beställningar
Instruktörer i avdelningar och rasklubbar ‐ Susanne Mayer Nilsson svarar.

Utgående skrivelser
Ang vandringspriset Ofelias minne
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§ 10

Fullmäktigemötet 21‐22/5
Pierre Andrén och Anette Björgell kan åka. Ytterligare en delegat har vi att skicka.
Vi funderar på namn tills nästa möte. Likaså bör vi ha personliga suppleanter.
Sista anmälningsdag är den 13/4

§ 11

Funktionärsträffen 9‐10/4
Berit Persson Qvist och Annika Hecktor är de som åker från oss.

§ 12

Vision och strategi 2011
Under nästa möte avsätter vi 30 min för att gå igenom kommande aktiviteter
under hösten samt 2012. Vi ska fundera ut tre positiva och tre negativa saker
som har varit tidigare.

§ 13

Övriga aktiviteter våren/sommaren
Vi pratade vid senaste mötet om att ha en medlemsdag till hösten. Nu har så
många andra aktiviteter kommit fram så vi väntar med denna till våren 2012. En
kommitté bör tillsättas för detta arbete.
Ska vi delta även på Hundens dag i Malmö i samband med de stora hästtävling‐
arna?

§ 14

Markkontakter, kommittéer m m
Vi diskuterade lite ang våra olika markkontakter. När det gäller A‐proven är det
Annika Hecktor, Pierre Andrén och Björn Johnsson. Vi har kontakter också med
Hushållningssällskapet och Skogssällskapet. Snogeholm är en egen förvaltning
numera.

§ 15

Apportören
Sista manusdag till nästa Apportören är den 15/4, med utgivning vecka 22.
Medlemsbrevet skulle kunna sättas in i vår spalt där vi kan ta med lite av vårens
digra utbud. Anette Björgell och Jan Alenfall tittar närmare på ev nyhetsbrev till
medlemmarna. Första gången kan separat utskick göras via Postens e‐brev. Jan
tar reda på vad detta kostar. I övrigt kan vår mall för webbformulär användas.

§ 16

Övriga frågor
Unghundsderbyt
Annika Hecktor rapporterade lite från arbetsgruppen för derbyt. Arbetet
fortskrider enl planerna.

a.

§ 17

Nästa möte
Nästa möte blir den 11/4 kl 18.00 på Ideon i Lund. Detta ska vi försöka hålla kort
och vara klara till senast kl 21.
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§ 18

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

Vid protokollet

Justeras

Anette Björgell
sekreterare

Jan Alenfall
ordförande

Björn Johnsson

