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Protokoll fört vid styrelsemöte för SSRK:s södra avdelning i Lund 2012‐06‐13
Närvarande:

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

Anmält förhinder:

Susanne Mayer Nilsson och Jörgen Sandberg

§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
Håkan Persson valdes att justera dagens protokoll.

§4

AU‐beslut
Inga

§5

Föregående mötesprotokoll
Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.

§6

Ekonomi
Håkan Persson redogjorde för ekonomin som ser god ut. Från resepoolen har vi
fått ca 950 SEK tillbaka. Det är för våra resor till och från Fullmäktigemötet i maj.
Till nästa möte går Håkan igenom hur vi ligger till jämfört med den lagda
budgeten.

§7

Arbetsgrupper
a. Viltspår
Hans Follin rapporterade om DM i Kågeröd där 6 hundar kom till start. Ingen fick
något 1:a pris p g a tuffa spår. 3 dL blod hade använts till 1000 m spår som
innehöll bl a fler vinklar än vanligt. Avdelningen representeras av Mandylike's
Imposing och Eva Lindberg vid SM.
Hittills i år har det blivit 6 nya viltspårchampions på våra prov.
Anmälningarna trillar in för fullt.
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b. Retriever
Ett A‐prov från januari är fortfarande inte registrerat hos SKK. 2 danska hundar
deltog och det har strulat med deras stamtavlor.
Provledarutbildningen 16‐17 juni fick inte så många anmälningar och vi ska höra
om man kan göra det som en kvällskurs som alternativ.
Hur ska vi få folk intresserade att hjälpa till? Kanske vi borde skicka ut en direkt
förfrågan till en del som vi tror skulle kunna passa?
Ett A‐provskommitté möte har avhållits. Troligen blir det 5 elitprov samt några
KKL.
c. Spaniel
Jörgen Sandberg har skickat in följande rapport:
Den ”SM‐kommitté” som Jan Wiberg satt samman från HS med personer från
Södra avd har upplösts som ett resultat av valen på Fullmäktigemötet. Jörgen har
inte hör något från de som tagit över i HS ang denna fråga.
Jörgen har haft en andra spanielträff med intresserade medlemmar och denna
gång kom 15 st. De hade teori och praktiska övningar samt avslutade med
korvgrillning till självkostnadspris.
d. Utbildning
Susanne Mayer Nilsson har skickat in följande rapport:
Kepsarna är komna och reflexen är på väg. Dessa ska vi ju ha med på
Bosjökloster. Visitkort har inte beställts. Jan Alenfall tittar närmare på detta.
Klickerkursen har nu 8 anmälda så den kör igång i september.
När det gäller Anatomi‐/Handlerkursen för Moa Persson så är snart detaljerna
klara och de skickas ut för beslut till AU.
Det är också nästan klart med fotokursen till hösten. Ev sker det i november. Fler
detaljer kommer.
e. Utställning
Berit Persson Qvist redogjorde för Hasslarpsutställningarna som avlöpt bra i
vanlig ordning.
§8

Inkomna skrivelser
Diverse skrivelser var utsända via mail. Dessa noterades och lades därefter till
handlingarna.

§9

Utgående skrivelser
Inga utgående skrivelser

§ 10

Medlemsdagen
Vi ändrade datum på medlemsdagen då det kolliderade med andra av våra
verksamheter. Vi tar ett separat möte ang medlemsdagen den 28/6.
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§ 11

Vandringspriser
Birthe Löfqvist och Annika Hecktor har gått igenom de olika vandringspris som
finns inom Retriever. Det är alltid svårt att veta var dessa finns trots att man
kvitterar ut priset då det lämnas ut. När ska de lämnas åter o s v. 3 av dessa
priser är skänkta av SSRK södra. Vi beslöt att dessa inte utdelas mer – de får
stanna hos oss så nästa år delas de inte ut. När det gäller övriga priser föreslog
Anette Björgell att man skickar brev till instiftarna av statuterna. Anette skickar
över det brev som användes inom Tollarklubben då deras alla vandringspris
avskaffades 2007.
När det gäller spaniel bör dessa statuter sitta i spanielpärmen som Jörgen
Sandberg nu har.

§ 12

Övriga frågor
a. Fullmäktigemöte
Våra delegater redogjorde för deras upplevelser av årets Fullmäktigemöte.
Våra medlemmar vill att SKK:s föreningskommitté utreder valberedningens
ordförandes agerande under mötet. Vi skickar en skrivelse dit.
Vi vet att det fanns vakanser i den kommande styrelsen då en av våra
medlemmar tackat ja. Trots detta fanns inte personen med på valberedningens
lista då frågan inte kommit från valberedningens ordförande.
Vi ifrågasätter valberedningens opartiskhet!
b. Rabatter m m

Birthe Löfqvist har försökt ordna lite rabatter för oss medlemmar. Bl a kommer
en veterinär i Höllviken hålla föredrag om akuta skador i jakten och samtidigt
erbjuda vaccinationer för 250 SEK/st.
Birthe har också kontakter med Fleninge Hund & jakt
§ 13

Kommande styrelsemöte
Nästa möte blir den 10/9 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

Håkan Persson

