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Protokoll fört vid styrelsemöte för SSRK:s södra avdelning i Lund 2012‐01‐18
Närvarande:

Jan Alenfall
Anette Björgell
Per Ekelund
Susanne Mayer Nilsson
Annika Hecktor
Berit Persson Qvist
Helén Hedlundh Håkansson
Pierre Andrén
Hans Follin
adjungerad
Mirjam Axner
adjungerad

§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
Helén Håkansson Hedlundh valdes att justera dagens protokoll.

§4

Föregående mötesprotokoll
Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.

§5

AU‐beslut
Ett A‐provsmöte ska hållas till helgen i Stockholm. Mirjam Axner och P‐A Norling
är representanter i arbetsgruppen. Annika Hecktor åker upp och hon har fått
mandat att utse ytterligare en person.
Jan Alenfall kollar upp ev sponsring för resa till Stockholm.

§6

Ekonomi
Per Ekelund rapporterade att ekonomin är fortsatt god. Budgeten är nådd.
Tyvärr är fortfarande ett B‐prov inte redovisat trots flera påstötningar så nu
tackar vi provledningen för bidraget!
När det gäller en del domarkostnader i samband med A‐proven så ska de betalas
av HS, men detta kommer på 2012.
Glasen har kommit och finns här i Lund hos Jan Alenfall.
Beslöts att Susanne Mayer Nilsson köper in ytterligare två id‐scannrar.
Inget svar har inkommit från HS ang bidragsansökan för Bosjökloster.

§7

Årsmöte
a. Valberedningen
Mirjam Axner redogjorde för tankegångarna hos valberedningen. Fortfarande
kvarstår det att ordna personer till en post och man jobbar vidare för att hitta
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denna. Det tyngsta jobbet är kassören som har att göra med ca 1800
verifikationer.
b. Vem gör vad till mötet?
Berit Persson Qvist beställer en uppdaterad medlemslista.
Anette Björgell färdigställer verksamhetsberättelsen och skickar ut denna för
underskrift av styrelsen.
Eva Swanberg kommer att gå igenom lite nyheter ang de ändrade
införselreglerna.
§8

Kurser med externa instruktörer
Vi diskuterade vikten att, som alltid, vara tydliga med att det utgår skatt och
sociala avgifter vid eventuella arvoden på avdelningens aktiviteter.

§9

Stadgeändringarna
Vi diskuterade de olika förslagen till nya stadgar. Man har flyttat fram sista
svarsdatumet till den 10/2.

§ 10

Arbetsgrupper
a. Viltspår
Helén Hedlundh Håkansson rapporterade att man aldrig haft fler viltspårprov
under ett år. Helen skapar en blankett som kan användas som mall för ersättning
av blod, klövar, milersättning m m som domarna kan använda sig av.
Den som vinner vårt DM startar för oss på SM som i år går i Östergötland. Vi
sponsrar som tidigare, d v s 700 SEK i bidrag för resa och uppehälle samt att vi
står för anmälningsavgiften.
b. Retriever

Annika Hecktor rapporterade att det sista A‐provet för säsongen är på onsdag.
Domarna är i princip klara till vårens B‐prov.
9 april blir det WT alla klasser i Bromölla.
c. Spaniel

Anette Björgell har kontaktat Carin Träffe för att få hjälp med uträkning av Field
Trial Trophy som ska delas ut på årsmötet.
d. Utbildning

Susanne Mayer Nilsson har fullt program för våren:
22 mars blir det Rehabkväll på Lunda‐bygdens djuksjukhus. Det handlar om
rehabilitering av jaktskador. Ingen kostnad för deltagarna. Max 25 st.
14 och 28 april Klickerkurs för Karina M Nielsen på Storegård i Fjelie.
Ny kontakt till Bosjökloster som kommer att kalla till möte.
Susanne tittar på lite profilprodukter och återkommer senare under våren.
Till hösten planeras handlerkurs och en fotokurs.
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e. Utställning
Hasslarpsutställningen rullar på. Vi ska försöka att inte höja avgifterna trots att
det blir dyrare i varje ring då arvodena ökat för ringsekreterare och domare.
Åstorp har ännu inte blivit rapporterat då det strulat med stamtavlor på de
utländska hundarna, trots att dessa är inskickade till kansliet i vanlig ordning
tillsammans med resultaten.
Berit Persson Qvist skriver och frågar HS ang medlemskap för danska utställare
då vi måste vara medlemmar i Danmark för att ställa ut resp starta på prov där.
Inkomna skrivelser
Nedanstående skrivelser var utsända via mail. Dessa noterades och lades
därefter till handlingarna.

§ 11

Bosjökloster

Inbjudan till Jakt‐ och Fiskemässan

Kansliet
Kansliet
Kansliet

Info fr Grand Thornton ang styrelsearbete
Inbjudan till avelskonferens/möte kring mentalitet och funktion
Inbjudan till möte ang A‐provs verksamheten
Protokoll: HS 111021, ViltspK 111012, SpajK 111005, UtbK 110822, RedK 110912,
RjK B 111004, DUK 111004, ExtK 111006, UngdK 110930, RjK A 110822
Ang avliden domare
Auktorisationer exteriördomare

Kansliet
SKK
SKK
SKK
SKK FK
SSRK
Sv Rovdjurs‐
föreningen o
Djurskyddet Sverige
UngdK

Regler; Så här går det till på utställning
Info från FK
Extra utskick, Försening av systemet SSRK‐Prov
Skrivelse ang löshundsjakten

Inbjudan till övningsjaktprov

§ 12

Utgående skrivelser
Inga utgående skrivelser

§ 13

Aktiviteter 2012
Se § 10

§ 14

Övriga frågor
Inga övriga frågor

§ 15

Kommande styrelsemöte
Nästa möte blir den konstituerande styrelsemöte 3/3 efter årsmötet i Hörby.
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§ 16

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

Vid protokollet

Justeras

Anette Björgell
sekreterare

Jan Alenfall
ordförande

Helén Håkansson Hedlundh

