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Protokoll fört vid styrelsemöte för SSRK:s södra avdelning i Lund 2011‐12‐06
Närvarande:

Jan Alenfall
Anette Björgell
Per Ekelund
Susanne Mayer Nilsson
Annika Hecktor

Anmält förhinder:

Berit Persson Qvist, Helén Hedlundh Håkansson och Pierre
Andrén

§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
Susanne Mayer Nilsson valdes att justera dagens protokoll.

§4

Föregående mötesprotokoll
Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.

§5

Ekonomi
Per Ekelund rapporterade att ekonomin är fortsatt god.
De sista viltspårproven är inte redovisade än då anmälningstiden gick ut sista
november. Stamboksavgifterna tillkommer på flera prov.
Ett B‐prov är trots påstötningar inte redovisat än.
Beslöts att beställa en omgång glas till från Driva Lehmanns enl tidigare
beställning.

§6

Arbetsgrupper
a. Viltspår
Helén Hedlundh Håkansson rapporterade via mail att det aldrig varit så många
som gått spår som i år. Totalt kommer det att sluta på över 300 spår! En
anledning kan vara de nya lite svårare reglerna som träder i kraft vid årsskiftet.
De nya reglerna har kommit och finns att hämta på SKK:s hemsida. Vi lägger in
dem på vår egen sida också.
Retriever
Annika Hecktor svarar på skrivelsen som vi fick förra gången ang provledare och
kommissarier.
A‐provet v 50 är inställt och troligen flyttat till någon gång i januari istället. Mer
information om detta kommer längre fram. Annika skriver en sammanställning
på kostnaderna för A‐provens domartillsättningar och skickar till HS. I årincip har
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man fyllt A‐proven vilket är bra.
Under 2012 skulle vi kunna tänka oss att man kan ha en infodag om jaktprov alt
utbildningsjakt samt inofficiella jaktprov. Annika tittar vidare på detta.
Spaniel
VP Möllestånkan levereras till Jan Alenfall i veckan och han kommer att kömna in
denna för reparation.
Vi ringde upp HS Spanielansvarige ang särskilda fältprov som enl honom inte
kommer att hållas fler innan årsskiftet då nya regler träder i kraft. Likaså
diskuterade vi det särskilda vattenprovet som sanktionerades av HS, där de
trodde att vi varit informerade vilket vi inte blev förrän samma dag som provet
hölls.
Nästa års prov ska anmälas senast den 15/3‐2012. Även om vi inte i dagsläget har
någon spanielansvarig så försöker vi att ansöka om motsvarade de prov vi haft
under 2011.
Utbildning
Susanne Mayer Nilsson informerade att Gerard O’Shea är fullbokad under våren
och hon gör ett försök till hösten istället.
När det gäller ev klickerkurs har Susanne ett nytt förslag på gång. Det är Karina
Nielsen på youandyourdog‐havefun.se. Två st halvdagar (3,5 timmar) med minst
10 ekipage kostar 4000 SEK inkl lokal. Vi beslöt att höra om vi kunde ta det i
Helsingborg. Bindande anmälan, kostnad 200 SEK/ekipage (resten står vi för). Ev
icke medlemmar i mån av plats för 450 SEK. Man betalar inte in avgiften förrän
man fått ok att man kommit med. Susanne skriver ihop en inbjudan som sätts in
på hemsidan och ev i kommande nyhetsbrev.
I februari planeras föreläsning av veterinär på Öresunds veterinärklinik i Malmö.
Temat blir ”Akut hjälp i skogen”, maxantal 30 st. Ingen kostnad för våra
medlemmar.
Vi följer upp med Rehab på Lundabygdens djursjukhus i Lund med sjukgymnast
Madeleine i mars.
Susanne har börjat titta på profilartiklar och återkommer med detta längre fram.
e. Utställning
Åstorpsutställningen har varit.
§7

Inkomna skrivelser
Nedanstående skrivelser var utsända via mail. Dessa noterades och lades
därefter till handlingarna.
SSRK HS

SSRK Utbkom
SKK
SKK

Missiv stadgeändr 2013, STADGAR FÖR SSRK 2013,STADGAR avdelning förslag
2013, STADGAR rasklubb förslag 2013, STADGAR verksamhetsklubb förslag 2013
Tas upp som egen punkt nästa möte. Remissen ska besvaras senast 31 januari.
Invent av provl & kommiss, RoA för Provledare + Protutdr §295; RoA
Svar från Kjell Bräster ang viltspåren
Svar från SKK på M Pylvänäinens brev
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SKK
SKK
HS
HS
HS

Auktorisationer av exteriördomare
Info ang SBKs nya avgifter och arvoden

HS
SSRK kansliet
SBK

§8

Auktorisation jaktprovsdomare B, O Thunberg
Auktorisation viltspårdomare, I Olsson
Protokoll HS 11‐09‐10 – 11; Protokoll Avelskom 110906; Protokoll DUK 110817;
Protokoll Extkom 110818; Protokoll Redkom 110706; Protokoll Redkom 110707;
Protokoll RjkA 110716; Protokoll RjkB 110823; Protokoll Spajkom 110824;
Protokoll Ungkom 110812; Protokoll Utbkom 110716; Protokoll Viltspkom
110729; Protokoll Viltspkom 110906
Auktorisation viltspårdomare, L Brungs
Datum för Funktionärsträffen och FM 2012
Funktionärsträffen 31 mars – 1 april och Fullmäktigemötet den 12‐13 maj
Information från SBK ang rallylydnad, för info

Utgående skrivelser
SKK
Medlem

Önskemål om klarläggande and Viltspårreglerna, Kjell Bräster
Ang ev raspresentation

§9

Nyhetsbrev 2011 och 2012
Vi skickar ut ett nyhetsbrev till jul. I detta skriver vi kort om vad som varit i höst
samt lite om vad som kommer. Detta publiceras även på hemsidan.
Nyhetsbrev för 2012 planeras till februari, maj, augusti samt december. Därefter
skickas de ut vid behov.

§ 10

Aktiviteter 2012
Vi fick in många tips och förslag via enkäten som vi nu tagit till oss. Bl a
föreläsningar och ev kurser.
Medlemsdagen hanns aldrig med under 2011 men vi gör ett nytt försök 2012,
förslagsvis i juni. En arbetsgrupp ska tillsättas till denna dag. Kanske vi kan fånga
några av medlemmarna som via enkäten sagt att de vill hjälpa till. Jan Alenfall ser
efter i enkätsvaren..

§ 11

Årsmötet
Berit Persson Qvist har kontrollerat bokningen och att är ok. Susanne Mayer
Nilsson kontaktar Lilian Jonsson ang mötesordförande.
Anette Björgell gör ett diplomförslag till de som anmäler championat för 2011
som ska delas ut på årsmötet.
Till nästa möte ska Per Ekelund ha fått in budgetunderlag för 2012. Anette
Björgell ska ha fått in underlag till verksamhetsberättelse 2011 samt
verksamhetsplan 2012 från samtliga ansvariga.

§ 12

Övriga frågor
a. Lagret med glas finns hos Jan Alenfall.

§ 13

Kommande styrelsemöte
Nästa möte blir den 18/1 kl 18.00 i Lund.
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§ 14

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

Vid protokollet

Justeras

Anette Björgell
sekreterare

Jan Alenfall
ordförande

Susanne Mayer Nilsson

