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Protokoll fört vid styrelsemöte för SSRK:s södra avdelning i Lund 2011‐04‐11
Närvarande:

Anmält förhinder:

Jan Alenfall
Anette Björgell
Annika Hecktor
Susanne Mayer‐Nilsson
Berit Persson Qvist
Helén Hedlundh Håkansson
Pierre Andrén
Jörgen Andersson

adjungerad t o m § 9

Per Ekelund och Björn Johnsson

§1

Mötets öppnande
Ordförande Jan Alenfall hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§2

Godkännande av dagordning
Dagordningen fastställdes med tillägg och godkändes.

§3

Val av justeringsman
Pierre Andrén valdes att justera dagens protokoll.

§4

Föregående mötesprotokoll
Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.

§5

Ekonomi
Per Ekelund rapporterade via mail att ekonomin är fortsatt stabil. Per hade
sonderat terrängen angående alternativa konton för våra pengar som idag
ligger på ett konto utan ränta. Vi beslöt att sätta över 180 000 SEK på ett
placeringskonto som ger 1,6 % och där det är fria uttag. Vi beslöt vidare att
föra över 150 000 SEK på ett konto med 3 mån löptid med ränta på 2,38 %.
Ingen kostnad tillkommer att teckna dessa konton.

§6

Arbetsgrupper
a. Viltspår
Helén Hedlundh Håkansson rapporterade att det var ett ordinarie spårprov i
helgen och det var ett svårt prov p g a kraftig blåst.
SM går i augusti och det kostar 750 SEK för startavgift och logi. Vi beslöt att
betala max 1 000 SEK för vår deltagare.
Helén fortsätter att kolla upp domarkonferensen till hösten. Vi beslöt att det får
kosta 5 000 SEK. Helén behöver snart nya diplom och har börjat titta efter en ny
bild.
b. Retriever

Annika Hecktor rapporterade att året börjat bra och att det trillar in anmälningar
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till våra retrieverprov.
Kurserna är också populära men vi fick inte fullt i elitklass kursen för Jens
Palmqvist så där gick vi med lite minus. Fler kurser kommer.
Unghundsderbyt närmar sig. Caroline Olsson har gått in och tagit på sig uppgiften
att fixa sponsorer.
Någon gång i mitten av juli kommer Lars Mejlby från Danmark att hålla kurs för i
första hand de som ställer upp som kommissarier och provledare på våra prov. Vi
tar en anmälningsavgift på 100 SEK och då ingår lunch. Anmälan är bindande.
Kan man inte komma tar vi ut en avgift på 500 SEK.
Tanken att kunna anordna ett ”prova på” prov kom upp och vi tyckte det lät
mycket bra. Annika kollar upp detta.
c. Spaniel

Jörgen Andersson var inbjuden att deltaga på detta möte. Han kommer att
försöka få ihop en spanielkommitté. Mer info kommer senare. Jörgen tar på sig
att ringa runt och höra med ev kommittémedlemmar.
Det är ju vi i södra som har den allra bästa marken för spanielprov. Man kan lösa
det genom att låta andra avdelningar arrangera prov inom södras område.
d. Utbildning

Susanne Mayer Nilsson rapporterade att man fått ställa in ”Hur dömer jaktprovs‐
domaren” med Janne Stihl p g a för få anmälningar.
Berit Persson Qvist hör om Gerard O’Shea kan ha utställningsträning en dag för
våra medlemmar.
Relationskursen för Jörgen Thynell är fulltecknad.
e. Utställning

Berit Persson‐Qvist meddelade att allt är ok inför Hasslarp. Anmälningstiden
utgår på påskdagen.
Berit rapporterade också lite från funktionärsträffen i Stockholm där hon bl a
återigen tagit upp höjningen av stamboksavgiften och den elektroniska
resultatrapporteringen.
Inkomna skrivelser
Nedanstående skrivelser var utsända via mail. Dessa noterades och lades
därefter till handlingarna.

§7

Kansliet
SKK JhK
SKK
SKK
SKK
SKK
HS

Ansökan om lydnadsprov 2012
Ang dispens från §16 Jaktförordningen
Inbjudan till utbildning för handledare vid ringsekreterarutbildning
Ang SKKs nya webbplats
Momsgränsavslag från EU‐kommissionen
Ny auktorisation exteriördomare
För kännedom till södra: SSRK anmälan till SKKs juridiska avdelning

Utgående skrivelser

§8
HS

Ang Spanieljaktansvarig
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§9

Fullmäktigemötet
Vi diskuterade våra ev delegater. Pierre Andrén och Anette Björgell kan åka.
Anette hör med våra andra förslag då ingen mer ur styrelsen har möjlighet att
åka till Stockholm.

§ 10

Vision och strategi 2011‐2012
Vi fick i uppdrag att skriva ner tre positiva och tre negativa saker till nästa möte.

§ 11

Apportören
Nästa manusdag är nu den 15/4. Vi uppdaterar styrelsen med de nya uppgifterna
och tar med ett axplock av vårens aktiviteter. Vi gör reklam för den kommande
enkäten och nyhetsbrevet.

§ 12

Övriga frågor
a. Rapport från funktionärsträffen
SSRK har införskaffat ett nytt medlemssystem Membit. Vissa bitar är för alla och
vissa bara för funktionärer.
b. Hundens dag i Malmö

Ska vi vara med 5‐8/8? Vad ska vi ha för program? Annika Hecktor hör med Björn
Johnsson om han kan ordna något.
c. Bosjökloster Jakt‐ och Fiskemässan

Pierre Andrén och Björn Johnsson funderar på vad som ska finnas i montern och
återkommer nästa möte.
d. Medlemsutskicket/Enkäten

Jan Alenfall och Anette Björgell har gjort ett utkast till brev. Anette beställer en
ny medlemsmatrikel från kansliet. De jobbar vidare med detta.
e. Rollup

Jan Alenfall har kollat lite olika förslag på rollup. De kostar inte så mycket. Vi kan
t o m ha lite olika att välja på beroende vilken målgrupp vi riktar oss till. Anette
Björgell hör med sina kontakter ang bilder från all vår verksamhet.
§ 13

Kommande styrelsemöte
Nästa möte blir den 26/5 kl 18.00 i Lund och därefter blir det någon gång i
augusti ‐ ev 17, 18 eller 29.

§ 14

Mötets avslutande
Ordförande Jan Alenfall tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Protokoll nr 05/2011
Sidan 4 av 4

Vid protokollet

Justeras

Anette Björgell
sekreterare

Jan Alenfall
ordförande

Pierre Andrén

