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Protokoll fört vid styrelsemöte för SSRK:s södra avdelning i Lund 2011‐08‐31
Närvarande:

Jan Alenfall
Per Ekelund
Annika Hecktor
Berit Persson Qvist
Helén Hedlundh Håkansson

Anmält förhinder:

Anette Björgell, Susanne Mayer Nilsson, Pierre Andrén 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
Annika Hector 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

AU‐beslut
a. Spanielprov – vattenprov i Genarp och Bromölla. Båda proven är genomförda.
b. Spanielprov – fältprov i Bromölla och två i Blekinge
c. Spanielprov – fältprov i Genarp
d. Beställning av glas, levereras i slutet av september
Styrelsen beslutar att fastställa ovanstående AU‐beslut.

§7

Arbetsgrupper
a. Viltspår
Helén Hedlundh Håkansson rapporterade det rörliga provet rullar på och till dags
dato har vi genomfört 145 spårprov. Ordinarie provet i Tyringe hade 13 deltag‐
are, där hälften fick 1:a pris och hälften 2:a pris. Vår representant, Lena Svensson
och Spader Damens Quick Quaint Quail , vid SM i viltspår placerade sig mycket
bra och kom på tredje plats. Provet arrangerades av Västra Götaland. Det hade
ett kortare prov på lördagen på ca 400 meter och på söndagen ett längre på ca
1000 meter. Svårighetsgraden på dessa prov är mycket hög.
Styrelsen godkände de nya diplomen till viltspår. Den 25 september kommer vi
att ha domarkonferens, som leds av Ingmar Tykesson.
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b. Retriever

B‐proven startar 3‐4 september med nkl i Bosarp. Det verkar vara mindre
anmälningar till ökl i år, t ex är proven i Blekinge den 11‐12 september inte fullt.
A‐proven: Fem elitprov i södra avdelningen ligger på hemsidan, ytterligare tre är
på väg. Genarp den 1 september är flyttat till den 24 september. Knisslinge 1 den
17 september är fullt. Vi får många anmälningar från övriga landet. HS tillsätter
domarna. Det ska vara fyra domare (där det är möjligt) för att se det som en
domarutbildning för nya/oerfarna domare. HS betalar därför en del av domar‐
kostnaden.
Hittills har vi haft ett prov i KKL den 24 augusti med 8 starter och 6 godkända.
Beslutades att säga nej till att arrangera Lag‐SM nästa år.
c. Spaniel

Det finns inget att rapportera. Se AU‐beslut ovan.
d. Utbildning

Susanne Mayer Nilsson hade skickat in sin rapport via mail till styrelsemötet.
Bosjökloster hade fungerat bra. Önskemål inför nästa år är att kunna sälja lite
mer material från HS. Möjlighet för besökarna att kunna lämna mailadresser för
nyhetsbrevet. Här spånade styrelsen på med att vi skulle kunna visa enkla, korta
aktiviteter med hund.
I övrigt när det gäller utbildning skulle vi kunna ha en kväll med en veterinär
redan i höst och en rehab kväll i vår med sjukgymnast. Lite om retriever kurser
som Annika Hector pratat om.Gert Nordström är villig att hålla i t ex
instruktörskurs för Mock Trail. Sedan är frågan om vi ska ha en Jörgen Thynell
kurs igen nästa år. Ev försöka med en klicker kurs igen.
e. Utställning

Anmälningstiden för Åstorpsutställningen är ej utgången. Anmälningarna
droppar in.
Funktionärerna kommer att bo i Klippan istället för som tidigare i Helsingborg.
§8

Inkomna skrivelser
Nedanstående skrivelser var utsända via mail. Dessa noterades och lades
därefter till handlingarna.
Kansliet
Kansliet
Kansliet
Kansliet
Kansliet
SKK
SKK
SBK
SKK

Domarauktorisation retriever, B Staflund & Å Liedgren
Domarauktorisation viltspår, S. Ericsson & L‐G Hagström
Domarauktorisation viltspår, K Olsson Blomskog
Protokoll från fullmäktige 2011‐05‐21 och 22
Protokoll från konstituerande möte 2011‐05‐21 och 22
Tillämpningsanvisningar till SKKs Allmänna bestämmelser
SKK Ang nya föreskrifter fr Jordbruksverket ang doping
Inbjudan till utbildning i programmet Lathunden
Information avliden ringsekreterare
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SKK
StoKK

§9

Aukt exteriördomare
Inbjudan Årliga hunddagen Stockholm 4 sept

Utgående skrivelser
HS

Svar – utb av nya retrieverdomare

§ 10

Vision och strategi 2011‐2012
Denna punkt utgår till nästa möte då resultaten från enkäten föreligger.

§ 11

Medlemsenkäten och nyhetsbrev
Medlemsenkäten stänger den 31 augusti. Många har svarat, 149 st och det har
varit många bra synpunkter, som har kommit in. Ordf. Jan Alenfall kommer
sammanställa svaren på enkäten och sedan kommer de att presenteras på vår
hemsida i slutet av september.

§ 12

Övriga frågor
a. Lägga in aktuella regler på vår hemsida för vad som gäller vid in‐ och utförsel
av hund i Sverige. Per Ekelund kollar upp detta.
b. När det gäller RoA för B‐proven är det gamla RoA som gäller.
c. Föreslogs att vi skulle göra en almanacka på hemsidan där vi lägger aktuella
prov.
d. Beslutades att årsmötet hålls i Hörby den 3 mars kl 10.00 2012.

§ 13

Kommande styrelsemöte
Nästa möte blir den 19/10 kl 18.00 i Lund. 7/12 kl 18.00 i Lund

§ 14

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

Vid protokollet

Justeras

Helen Hedlundh Håkansson
mötessekreterare

Jan Alenfall
ordförande

Annika Hecktor

