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Protokoll fört vid styrelsemöte för SSRK:s södra avdelning i Lund 2011‐05‐26
Närvarande:

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

Anmält förhinder:

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
Per Ekelund valdes att justera dagens protokoll.

§4

Föregående mötesprotokoll
Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.

§5

Ekonomi
Per Ekelund rapporterade att ekonomin är fortsatt stabil.

§6

Arbetsgrupper
a. Viltspår
Helén Hedlundh Håkansson rapporterade att vi hade DM i Kågeröd. 8 hundar
ställde upp och bara tre klarade sig. Endast en klarade tidsgränsen på 50 min.
Svåra svår – 1000 m långa med 2 dL blod och lagda med spårläggarskor.
Mindre anmälningar så här långt jämfört med 2009.
Nya bilder på spårhundar ska tas vid nästa provtillfälle för att kunna användas till
det nya diplomet.
24/9 blir det domarkonferens och då kommer bl a de nya reglerna att gås
igenom.
Helen beställer en ny stämpel med SSRK södras logga och viltspår på.
b. Retriever

Annika Hecktor rapporterade att vi haft ett antal prov under våren. Proven har
gått bra. I höst blir det ett öppenklass prov och ett elitklass prov extra jämfört
med tidigare prov.
Vi har totalt tre WT i sommar i olika klasser.

Protokoll nr 06/2011
Sidan 2 av 3

Vi har haft dåligt med anmälda till tollingjaktproven i vår. Ett problem, utöver
den långa vintern, kan ha varit att både Skåne och Blekinge har haft prov under
våren.
15/6 blir det en ny provledar‐ och kommissarieträff. Inbjudan är utskickad till
detta och det har gått ut även till Labrador‐, Flat‐ och Goldenklubben.
Vi behöver nya glas till priser igen. Anette Björgell kollar med Lehmanns som
första alternativ.
Vi behöver fler Retrieverdomare i avdelningen och ser gärna att fler aktiva
anmäler sitt intresse till Annika (tel 0708‐793380).
c. Spaniel

Vi har inte fått någon rapport från Spanielverksamheten. Jan Alenfall kontaktar
Jörgen Andersson.
Anette Björgell ska få ”spanielväskan” av Carin Träffe. I denna väska finns bl a en
id‐scanner.
d. Utbildning

Susanne Mayer Nilsson rapporterade att kursen med Jörgen Thynell var mycket
uppskattad.
Vi är anmälda till Jakt‐ och Fiskemässan på Bosjökloster. Pierre Andrén hör med
Björn Johnsson om de har några förslag till aktivitet där.
e. Utställning

Berit Persson‐Qvist meddelade att allt är ok inför Hasslarp. Drygt 300
anmälningar per dag har inkommit.
Berit har ringt till kansliet ang stamboksavgifterna som höjts från 30 SEK till 50
SEK men får fortfarande inget svar gällande detta. Vi beslöt att Berit tillskriver HS
om att vi kommer att rapportera resultaten elektroniskt till SKK själva och inte
kommer gå via kansliet.
§7

Inkomna skrivelser
Nedanstående skrivelser var utsända via mail. Dessa noterades och lades
därefter till handlingarna.
SHU
SSRK Kansliet
SSRK Kansliet
SKK
SKK
SKK
SKK Utb avd
SKK JhK
SKK Tävlavd
Kansliet

Etologikurs för ungdomar
Protokoll Spanieljaktkommittén 2010‐12‐29
Protokoll HS styrelsemöte telefon 2011‐03‐10
Regler för viltspårsprov, Best för utbildn av Viltspårsdomare
Avliden exteriördomare
Utbildning för ordf, kassör och sekreterare
Inbjudan till utbildning för ordförande, sekreterare och kassör, 28 – 29 jan 2012
Minnesanteckningar fr Sv Jägareförb & SKK JhKs seminarium på Öster Malma 11‐
04‐08 ‐ 09
Uppdaterad version av guidelines på skk.se
Nya ansökningar jaktprovsdomare retriever.
Vårt svar är: ”Vi har tagit del av ansökningshandlingarna och kan bara uttala oss
om att de sökande uppfyller de krav som ställs. Däremot känner vi inte personerna
och kan inte uttala oss om deras ev domarkompetens.”
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Kansliet
Kansliet
SHU

Inbjudan till utbildning för provledare, funktionärer, domare kat C samt handl
nybörjarkurser 2 – 3 sept 2011
Inbjudan till utbildningshelg Fiskeboda för funktionärer inom spaniel
Överlämnas till Spanielkommittén
Inbjudan etologikurs för ungdomar

§8

Utgående skrivelser
Inga utgående skrivelser denna gång.

§9

Vision och strategi 2011‐2012
Strategi och visions diskussioner fortsätter nästa möte. Feedback från
medlemsenkät viktig i detta arbete.

§ 10

Övriga frågor
a. Rapport från fullmäktigemötet
Pierre Andrén och Anette Björgell rapporterade från mötet som gick ganska lugnt
till. Kort rapport finns på SSRKs hemsida.
b. Hundens dag i Malmö

Vi är anmälda dit i augusti och ordnar en monter. Annika Hecktor ska prata med
Björn Johnsson om ev aktivitet.
När det gäller rollups så samlar Jan Alenfall in bilder.
c. Medlemsutskicket/Enkäten

Jan Alenfall och Anette Björgell har gjort ett utkast till brev som finputsades.
Detta brev kommer att skickas ut via Postens omsorg.
Medlemsenkäten diskuterades. Alla fick i uppdrag att titta på frågorna som
lämnades ut och om det ev behövs flera.
§ 11

Kommande styrelsemöte
Nästa möte blir den 31/8 kl 18.00 i Lund.

§ 12

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

Vid protokollet

Justeras

Anette Björgell
sekreterare

Jan Alenfall
ordförande

Per Ekelund

