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Protokoll fört vid styrelsemöte för SSRK:s södra avdelning i Lund 2012‐03‐21
Närvarande:

Anmält förhinder:

Jan Alenfall
Per Ekelund
Anette Björgell
Håkan Persson
Susanne Mayer Nilsson
Berit Persson Qvist
Hans Follin
Annika Hecktor
Birthe Löfqvist

§1

Mötets öppnande
Ordförande Jan Alenfall hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§2

Godkännande av dagordning
Dagordningen fastställdes och godkändes.

§3

Val av justeringsman
Annika Hecktor valdes att justera dagens protokoll.

§4

Föregående mötesprotokoll 120118 och 120303
Föregående protokoll nr 1 och nr 2 godkändes och lades till handlingarna.

§5

AU‐beslut
Inga AU‐beslut fattade sedan senaste mötet.

§6

Ekonomi
Per Ekelund har lämnat över allt gällande kassörsposten till Håkan Persson.
Placeringskontot löper på och vi har fått en del ränta på det kontot.

§7

Arbetsgrupper
a. Viltspår
Hans Follin rapporterade att det rullar på sakta. Fyra resultat i januari men inga i
februari p g a snön. Anmälningarna börjar nu trilla in. De nya reglerna ligger på
hemsidan.
b. Retriever

Alla domare är klara till vårens prov. Annika Hecktor håller på att gå igenom alla
vandringspris. Priserna ska senare presenteras på hemsidan och även de som
erhållit inteckningar.
Jaktkursen med italienarna har blivit framskjuten.
En WT‐domarutbildning är under planering.
Annika har erhållit inloggningarna till SSRK Prov. Det är en per prov så vi har fått
fyra olika. Vi ska prova detta efter önskemål från HS så de har lite att arbeta med
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under funktionärsträffen.
c. Spaniel

Jörgen Sandberg har skickat in lite frågor och önskemål. Jan Alenfall skriver ihop
ett svar.
Jörgen bjuds in till nästa styrelsemöte.
Verksamhetsplanen för Spaniel ska skickas in till HS.
Vandringspriset Möllestånkan har ju blivit skadat som tidigare nämnts. Jan har
hittat en tennsmed som ev skulle kunna laga denna.
d. Utbildning

Susanne Mayer Nilsson rapporterade att det bara är 6 anmälda till
morgondagens Rehabkväll på Lundabygdens djursjukhus men vi har träffen trots
det.
Till klickerkursen har inte heller många anmälningar inkommit. Vi beslöt att
skicka ut ett separat nyhetsbrev om denna en vecka innan anmälningstiden går
ut som påminnelse.
Kanske man skulle ha utbyte med rasklubbarna i regionen så vi kan hjälpas åt att
fylla träffarna.
Susanne skriver till kontakten för Bosjökloster och hör hur långt de har kommit i
sin planering av Jakt‐ och Fiskemässan.
Susanne har tittat på lite profilprodukter och tar fram 5 förslag till giveaways till
nästa möte.
I september/oktober planeras Anatomikurs på en lördag och Handlerkurs på
söndagen för Moa Persson. Mer info kommer.
Susanne kontaktar en fotograf för fotokurs till hösten.
e. Utställning
Anmälningarna börjar trilla in. Vi har inte höjt avgifterna till Hasslarp.
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.
§8

Inkomna skrivelser
Nedanstående skrivelser var utsända via mail. Dessa noterades och lades
därefter till handlingarna.
Anette Björgell har upptäckt att protokollen från HS ligger på ssrk.se innan de är
utskickade via mail till postmottagarna. Anette skriver till kansliet och hör efter
varför.
SSRK Ungdom

Inbjudan ungdomsläger 26‐27 maj 2012
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SSRK Kansliet

Meddelande om domarauktorisation viltspårdomare H Öhman, S Lyshed
Jakobsson, P‐O Landin
Grant Thornton
Erbjudanden om kostnadsfria seminarier om styrelsearbete för ideell sektor
SKK
Information om uppdaterat reseersättningsdokument från SKK
SSRK Kansliet
Inbjudan till SSRK Fullmäktige 2012
SSRK Kansliet
Inbjudan till SSRKs Funktionärsträff 2012 inkl program för resp del
SSRK Kansliet
Nya styrelseuppgifter för 2012/2013
SBK
Brev till de som saknar dator ang hantering i SBK Tävling
Örebro Kennelklubb Utb Certf Utstansv (CUA)
/ Studiefrämjandet
Kansliet
Påminnelse Remiss stadgeändringar
SKK
Erbjudande om ringsekreterarväska
SKK
Viktig info, Nya SRD rutiner för 2012 års utställningar ‐ Observera handlingens
tillhörande filer ( i olika filformat)
SSRK Kansliet
Påminnelse om att lämna in nya styrelseuppgifter
SKK
Nya aukt extdom H Almgren, M Andersson, B Johansson, E L Borg
SSRK Kansliet
Protokoll från: DUK 111124, ExtK 111109, ExtK 111130, HS 111217‐18, Infok
110927, RJk B 111130, TJPk 111120, Ungdk 111213, Viltspk 111117, Viltspk
111214, SpJk 111123
LRK Skåne
Styrelselista 2012

Utgående skrivelser

§9
HS

Fråga ang medlemskap för de danska rasklubbarna

§ 10

Fullmäktigemötet
Samtliga motioner gicks igenom på årsmötet och vi följer årsmötets beslut.
Våra representanter blir Jan Alenfall och Hans Follin samt en till. Annika Hecktor
kontaktar våra andra förslag.

§ 11

Aktiviteter 2012
Medlemsdagen diskuterades. Vi ska försöka ta det en period då vi inte har så
mycket andra aktiviteter, ev juli‐augusti. Ev plats diskuterades.
Förslag till aktiviteter på dagen är följande:
Utställning: Ringträning – Information – Teori, ansvarig Berit Persson Qvist
Viltspår: 25 m prova på spår, ansvarig Hans Follin
Retriever: Uppvisning – prova på, ansvarig Per Ekelund
Tolling: Uppvisning – prova på, ansvarig Sverker Haraldsson tillfrågas
Spaniel: Uppvisning – prova på, ansvarig Jörgen Sandberg tillfrågas
Övrigt: grillning, giveaways, ev skytte (hagel, luftskytte)
Sponsring: Caroline Olsson tillfrågas

§ 12

Övriga frågor
a. Arbetsordning i styrelsen
Då vi har några nya medlemmar i styrelsen beslöt vi att nästa gång ha läst
igenom avdelningsstadgarna samt skrivit ihop en arbetsbeskrivning av våra
respektive roller så man vet vad man ska göra på posterna.
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Ett ev intranät på hemsidan för styrelsen diskuterades också.
§ 13

Kommande styrelsemöte
Nästa möte blir den 23 april 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

Annika Hecktor

