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Protokoll fört vid styrelsemöte för SSRK:s södra avdelning i Lund 2011‐10‐26
Närvarande:

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

Anmält förhinder:

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
Berit Persson Qvist valdes att justera dagens protokoll.

§4

Föregående mötesprotokoll
Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna efter att man strukit
ordet ”mer” i meningen ”Önskemål inför nästa år är att kunna sälja lite mer
material från HS” under punkten 7 d.

§5

Ekonomi
Per Ekelund rapporterade att ekonomin är fortsatt stabil. Ett av de tidigare
beslutade placeringskontona har Per ordnat. Det andra gick inte att ordna.
Budget för 2012 ska inkomma till nästa möte så Per kan förbereda denna.

§6

Arbetsgrupper
a. Viltspår
Helén Hedlundh Håkansson rapporterade att det är många spår i år. Det kommer
att bli ett nytt rekord på antal spår.
Domarkonferensen har avhållits och man gick igenom de nya reglerna som
träder i kraft vid årsskiftet. Våra domare ville skicka några frågor till SKK ang
klarläggande av reglerna.
En medlem hade klagat på ett resultat. Mailkontakt har tagits med viltspår‐
ansvarig i HS.
b. Retriever

B‐proven är nu slut. Det har varit överanmälningar på varje prov i höst. Tyvärr är
det lite dåliga redovisningar från vissa av proven och det håller inte i längden då
kassören får in bristande underlag. Den mall som är framtagen skall användas.
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Vi ansöker ungefär samma prov för 2012 som det har varit i år. Viss ändring
kommer det att vara.
Mirjam Axner och Anders Carlsson har varit i Italien och dömt och italienarna
kommer gärna hit till våren och håller en två dagars kurs för ökl/ekl ekipage
fredag‐lördag med en avslutande mocktrial på söndagen. Man räknar med en 0
budget. Det är ok från styrelsen att de planerar vidare.
Den 22/10 är tyvärr A‐provet elitklass inställt.
c. Spaniel

VP Möllestånkan har skadats i en transport. Jan Alenfall kontaktar den som just
nu har Spanielväskan. Enl statuterna kan detta ändå inte delas ut i höst eftersom
vi inte har rätt klass i år.
Vi har en medlem som via medlemsenkäten visat intresse att vara
spanielansvarig. Jan kontaktar denne samt meddelar valberedningen.
d. Utbildning

Susanne Mayer Nilsson planerar vidare med våra föredragsdagar. Det blir Rehab i
Lund till våren. Förhoppningsvis kan en veterinär ha en kväll för oss nu i höst.
Utställningsträning med Gerard O’Shea stod också på önskelistan. Vi tittade
snabbt på en lokal i Löddeköpinge som skulle kunna fungera som träningsplats.
Susanne tittar vidare på detta.
Vi har fått in en intresseanmälan från Birthe Löfqvist ang instruktörsutbildning i
SSRK:s regi. Vi rekommenderar Birthe till kursen som vi betalar för. Birthe
kommer då som motprestation ha två kurser i vår regi.
Jakt‐ och Fiskemässan diskuterades. Rollupsen som togs fram i år blev fina.
Susanne och Berit Persson Qvist ser över ev utbud av profilsaker som SSRK har
alt att vi anskaffar lite själva.
e. Utställning
439 anmälningar har inkommit till Åstorpsutställningen. Tyvärr har en del anmält
för sent och kan inte komma med. Hade vi tagit med dem hade vi behövt fler
domare.
§7

Inkomna skrivelser
Nedanstående skrivelser var utsända via mail. Dessa noterades och lades
därefter till handlingarna.
SKK UtstK
SBK
SSRK Ext.ansvarig
SSRK Ungdom
Utbildningskomm
Kansliet

Betr utländsk (nordisk) ringsekreterartjänstgöring vid SKK utställningar
Inbjudan och ytterl info betr programmet Lathunden 28 ‐ 30 okt 2011
Utlyst start av ansökningar inför 2014 års utställningsprogram
Inbjudan till träning för SSRK ungdomar 22 okt
Inbjudan Diplomeringsutbildning för instruktörer
Protokoll HS 11‐04‐08 – 09, Protokoll Viltspårkom 11‐04‐07, Protokoll Viltspårkom 11‐02‐24,
Protokoll Infokom 11‐02‐17, Protokoll Exteriörkom 11‐04‐06, Protokoll Retrieverjaktkom 11‐
03‐12 – 13, Protokoll Utbildningskom 10‐08‐04 – 05, Protokoll Utbildningskom 11‐02‐12 –
13, Protokoll Utbildningskom 11‐03‐13
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Kansliet

Protokoll HS 11‐06‐18 – 19; Protokoll Ungdomskom 11‐05‐25; Protokoll Avelskom 11‐05‐29
Protokoll Viltspårkom 11‐06‐06
C‐provskomm Retriever Informationsbrev om ny C‐provskommitté
Ungdomskomm SSRK Inbjudan till träning för ungdomar, korrigerat datum för RM
Ungdom
SSRK Hs
Protokollsutdrag SSRK hs 11‐09‐10 – 11, § 277 Startavgifter vid prov from 2012‐01‐01
SSRK Hs
Protokollsutdrag SSRK hs 11‐09‐10 – 11, § 306 Avstängning av jaktprovsdomare retriever
Exteriörkomm
Protokoll Exteriörkommittén 2011‐06‐17
SSRK Hs
Prot utdr 11‐09‐10 – 11 / § 299 Ang nya stambokföringsavgifter vid reg av utstresultat
SSRK Hs
Prot utdr HS 11‐09‐10 – 11 / § 314 Ang Domaretiska regler med bif dokument
SSRK Hs
Prot utdr HS 11‐09‐10 – 11 / § 288 Ang jaktprovsbestämmelser för tollingjaktprov 2012 –
2016
STOKK
Inbjudan till kurs för blivande utställningsadministratörer 19‐20 nov 2011
SSRK Spajkom
RoA Spanielprov + Protutdr § 326; RoA Spanielprov
SSRK Utbkom
Invent av provl & kommiss, RoA för Provledare + Protutdr § 295; RoA
tas upp nästa möte
SSRK Utbkom
PM för instruktörsutbildning
SSRK HS
Massiv stadgeändr 2013, STADGAR FÖR SSRK 2013,STADGAR avdelning förslag 2013,
STADGAR rasklubb förslag 2013, STADGAR verksamhetsklubb förslag 2013
tas upp nästa möte
Örebro KK
Inbjudan till föreläsning
SSRK HS
Inbjudan till utbildning i SBK Tävling
SSRK Östergötland
Ang A‐proven
HS
Svar till Östergötland
Östergötland
Svar till HS
Valberedningen
Ang Fullmäktigemötet 2012

Utgående skrivelser

§8
HS

Från kassören: Bidragsäskande gällande rollups till Jakt‐ och Fiskemässan på Bosjökloster

§9

Vision och strategi 2011‐2012
Vi ska sätta in reglerna för in‐ och utförsel av hund på hemsidan. Berit Persson
Qvist kollar upp detta.
Anette Björgell tittar närmare på kalender till hemsidan. Anette visade ett förslag
men ser om det kan bli ännu bättre.

§ 10

Medlemsenkäten och nyhetsbrev
Medlemsenkäten är utvärderad och resultatet hittas på hemsidan. Vi har fått in
många bra synpunkter och även många som velat ställa upp och hjälpa till. Det
skulle vara bra med en enkätuppföljning vartannat år.
Jan Alenfall skriver ett utkast till nyhetsbrev som ska skickas ut och det ska bl a
innehålla kallelse till årsmötet, valberedningen, lite övrigt.

§ 11

Årsmötet
Berit Persson Qvist har bokat lokalen men hör efter med Hörby BK att allt är ok.
Vi har tidigare diskuterat någon form av diplom till de hundar som tagit ett
championat under året. Detta diplom delas bara ut på plats och kan således inte
skickas efter.
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§ 12

Övriga frågor
a. En medlem skrev att han gärna kunde skriva samman något om de olika
raserna för ev publicering på hemsidan. Jan Alenfall kontaktar medlemmen.

§ 13

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

§ 14

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

Vid protokollet

Justeras

Anette Björgell
sekreterare

Jan Alenfall
ordförande

Berit Persson Qvist

