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Protokoll fört vid styrelsemöte för SSRK:s södra avdelning i Lund 2012‐04‐23
Närvarande:

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

adjungerad t o m § 7

§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
Berit Persson Qvist valdes att justera dagens protokoll.

§4

Föregående mötesprotokoll
Föregående protokoll nr 3 godkändes och lades till handlingarna.

§5

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

§6

Ekonomi
Håkan Persson rapporterar att betalningar för jaktproven strömmar in. Ekonomin
är stabil som vanligt.
Medlemsregistret diskuterades. Berit Persson Qvist ang detta. Kanske man kan
uppmana medlemmarna att gå in via membit och uppdatera ev e‐postadress så
registret blir komplett.
Sedan gammalt finns ett beslut om inköp av dator för sekreterarposten. Anette
Björgell ser över utbudet.
Jan Alenfall skapar ett medlemskonto på Skånes arkivförbund där vi sedan kan
arkivera södras pärmar m m som måste lagras.

§7

Arbetsgrupper
a. Viltspår
Hans Follin rapporterade att 15 ekipage gått spår i mars, 23 i april hittills och 2
har blivit champions. 11 hundar är inbjudna till DM.
Till hösten blir det en nu domarträff och då ska ev möjlighet till inoff elitklass
diskuteras för att stimulera de som redan nått så långt det går.
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b. Retriever

Ett A‐prov från januari är fortfarande inte redovisat. Annika Hecktor har stött på.
Ang certifierad provledarutbildning: Bosse Ferm är ansvarig för södra Sverige och
har några datum att välja på. Platsen blir Garvaregården i Nymölla. Avdelningen
betalar för lunchen och HS står för material samt kursledarens kostnader. I mån
av plats gäller detta även rasklubbarna.
Nya RoA har kommit – finns på hemsidan.
Vandringsprisen diskuterades. Birthe Löfqvist fick i uppdrag att se över dessa.
c. Spaniel

Jörgen Sandberg rapporterade att vattenprovet i april ställts in p g a att bara en
anmälan inkommit. Nytt försök i augusti.
Några har hört av sig via e‐post och visat intresse för spanielaktiviteter.
En träff kommer att bli av i maj. Det blir genomgång av nya regler, teori m m.
Anmälan är bindande som sker till Jörgen. Uteblir man debiterar vi 100 SEK.
Höstens prov planeras. Det blir nog svårt med kaninprov då det är ont om
kaniner.
I november går Derby och SM för spaniel av stapeln igen i Skåne. Det blir ett HS
arrangemang men Jörgen är med i arbetsgruppen.
d. Utbildning

Susanne Mayer Nilsson rapporterade det är möte den 23/5 ang Bosjökloster.
Vi tittade på lite ”Give aways” och beslöt inköpa reflexer. Vi beställer också ett
gäng kepsar – ska man få en keps på köpet om man tecknar medlemskap i
samband med Bosjökloster?
Till hösten är det Klickerkurs den 1/9 och 15/9 samt Anatomi‐/Handlerkurs för
Moa Persson 29‐30/9. Mer info kommer.
e. Utställning
Anmälningarna trillar in och anmälan går ut vid midnatt. Det har underlättat
mycket att vi skrev att man skulle ange regnr vid betalning. Medlemmarna har
anammat detta och varit duktiga!
Ang medlemskap i danska retrieverklubben så ligger frågan nu hos HS och ska tas
upp på ett möte med de nordiska retrieverklubbarna.
§8

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

Inbjudan Fjällvandring SSRK Ungdom
Ringsekreterarväska
Info intern.anmälan katalog PC
Påminnelse om anmälan till Fullmäktige 2012
Info om ny version Internetanmälan & Katalog för PC
Inbjudan träningsträff SSRK Ungdom 14 apr
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Kansliet

SSRK Utbkom
SSRK Utbkom

Sammanträdesprotokoll HS 2012‐02‐04‐05, Retrj.A 2011‐10‐24, Retrj.A 2012‐01‐
14, Avelk. 2011‐12‐29, Retrj.B 2012‐01‐14, Exteriör 2011‐10‐29, Viltspk. 2012‐01‐
25, infok. 2011‐11‐16 ‐ Kompletterande från förra omgången
Inbjudan Keith Mathews SSRK/Hs‐utbildning
Info Provledarutbildning

§9

Utgående skrivelser
Inga utgående skrivelser.

§ 10

Aktiviteter 2012
a. Medlemsdagen diskuterades och spikades till den 4/8.
Håkan Persson hör om platsen vi tänkt oss är ledig.
Anette Björgell frågar Jörgen Sandberg om han kan denna dag. Sverker
Haraldsson kan ställa upp ang tolling om bara datumet passar.
b. Hundens dag på Ribban 11‐12/8
Birthe Löfqvist och Berit Persson Qvist kan nog ställa upp någon av dagarna om vi
ska göra lite reklam för vår avdelning

§ 11

Övriga frågor
a. Arbetsbeskrivningar för styrelsen
Vi fyller ut lite mer text på våra beskrivningar
b. Fullmäktige

Våra delegater är Jan Alenfall, Håkan Persson och Hans Follin
§ 12

Kommande styrelsemöte
Nästa möte blir den 13 juni kl 18.00 i Lund. Kommande möten bestäms då.

§ 13

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

