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Protokoll fört vid styrelsemöte för SSRK:s södra avdelning i Lund 2012‐09‐10
Närvarande:

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

Anmält förhinder:

Birthe Löfqvist

§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
Hans Follin valdes att justera dagens protokoll.

§4

Föregående mötesprotokoll
Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.

§5

AU‐beslut
AU‐beslut fattat om att köpa in två A‐prov för retriever till en kostnad av ca
10000 SEK. Vi kommer att sälja skytteplatser för 1500.

§6

Ekonomi
Håkan Persson redogjorde för ekonomin som ser god ut.
När det gäller betalning via SSRK prov så kommer pengarna in efter det att
proven redovisats. Vi går plus just nu men har en del kostnader framför oss.
Ingen budget jämförelse är gjord men det är inget som ”sticker ut”.

§7

Arbetsgrupper
a. Viltspår
Hans Follin rapporterade att man via HS har sänkt avgifterna på de rörliga proven
troligen p g a att det blivit färre startande än vanligt! Om det är höjda avgifter
eller helt enkelt att det blivit svårare prov som gjort detta vet man inte.
I juni gick 34 ekipage spårprov, i juli 24 st. Anmälningarna trillar in för fullt till
höstens prov.
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b. Retriever
Första B‐provet för säsongen var nu i helgen och allt förlöpte bra.
Tyvärr fick nkl provet i Bosarp ställas in då vi inte fått tag på svensk domare som
kunde ställa upp. Däremot hade vi en dansk domare som tackat ja och som dömt
hos oss flera gånger tidigare men detta fick inte ok från HS! Hur ska vi lösa detta
problem? Kan de danska domarna få en genomgång typ provledarutbildningen
och sedan få godkänt att döma även i fortsättningen? Vi önskar att HS jobbar
vidare med en lösning på detta problem.
Vi försöker fortfarande få till ett ökl/ekl tollingprov i höst. Domare finns med det
som saknas är kommissarie/provledare.
Per Ekelund tar redan nu kontakt med domarna inför 2013 års prov.
Reseersättning för våra funktionärer i samband med jaktproven diskuterades.
Håkan Persson tittar på detta och räknar och kommer med ev förslag.
Annika Hecktor redogjorde för våra kommande A‐prov. Det börjar trilla in
anmälningar och de första proven är redan fulla.
A‐provet från januari är äntligen registrerat hos SKK.
Annika och Håkan skriver ihop ett förslag på den inkomna A‐provsremissen till HS
och cirkulerar till oss andra. Svar senast 30/9 till HS.
c. Spaniel
Jörgen Sandberg rapporterade att kaninprovet fick ställas in i år p g a brist på
kanin. Ett extra vattenprov är insatt efter önskemål från medlemmarna.
Vi beslöt att ändra kostnad på hemsidan och ta bort Max samt ändra till 500 SEK.
Berit Persson Qvist kollar upp armbindlar till nummerlappar som behövs inför
parsläppsproven.
d. Utbildning
Susanne Mayer Nilsson rapporterade att Klickerkursen har 13 deltagare. Första
gångern har varit och den andra är nu den 16/9.
Anatomi‐/Handlerkursen har inte fått så stort gehör som vi hoppats men vi
beslöt att köra kursen ändå. Anette Björgell lägger ut info på södras
Facebooksida samt skickar ut en blänkare via nyhetsbrevet
En fotokurs i början av november för Rolf Simonsson kan hållas i Höör. ”Lär dig
fotografera din hund – introduktion, tekniker, teknik”
Bosjökloster Jakt‐ och Fiskemässa har avhållits och en hel del var och pratade
med oss i vår monter.
e. Utställning
Berit Persson Qvist meddelade att lite anmälningar inkommit till Åstorp samt att
man hoppas på ungefär samma antal som förra året.
§8

Inkomna skrivelser
Diverse skrivelser var utsända via mail. Dessa noterades och lades därefter till
handlingarna.
Jan Alenfall svarar på brevet från infoansvarig i HS.
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§9

Utgående skrivelser
Skrivelse skickad till SKK:s föreningskommitté

§ 10

Medlemsdagen 2013
Av olika anledningar fick vi ju ställa in det planerade datumet nu i höst. Vi tittar
på våren 2013 just nu och funderar på platser. Alla uppmanades titta över ev
kommitté medlemmar i sina resp ansvarsområden till nästa möte.

§ 11

Höstens föreläsningar
a. Först ut är Sten Christoffersson den 24/9 på Ekerödsrasten. Hittills är det ca
30 anmälda men det är fortfarande tid kvar att anmäla sig.
b. Vi har bokat Jeppe Stridh den 23/10 hemma hos honom. Anmälan går ut en
vecka före.
c. Vår tredje föreläsare är Caj Lindblom och Jörgen Sandberg hör efter vilket
datum som passar Caj. Vi letar fortfarande efter lokal till denna föreläsning.

§ 12

Vandringspriserna
Vi beslöt att inte ta emot fler nya vandringspris.
Birthe Löfqvist får i uppdrag att utreda dessa vidare och det gäller då även
spanielpriserna.

§ 13

Övriga frågor
a. Resultatblogg
Anette Björgell visade resultatbloggen som skapats för att alla i styrelsen ska
kunna rapportera svar. Anette gör en inloggning som blir generell för alla. Sedan
ska en länk dit läggas in från startsidan på hemsidan.
b. Medlemsregistret
Berit Persson Qvist kollar upp detta vidare.

§ 14

Kommande styrelsemöte samt årsmöte 2013
Nästa styrelsemöte blir den 16/10, 27/11 och 29/1 kl 18.00 i Lund.
Årsmötet bestämdes till den 2013‐03‐02 kl 10.00 i Hörby.

§ 15

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

Vid protokollet

Justeras

Anette Björgell
sekreterare

Jan Alenfall
ordförande

Hans Follin

