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Protokoll fört vid styrelsemöte för SSRK:s södra avdelning i Lund 2012‐10‐22
Närvarande:

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

Anmält förhinder:

Jörgen Sandberg

tom§7

§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
Annika Hecktor valdes att justera dagens protokoll.

§4

Föregående mötesprotokoll
Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.

§5

AU‐beslut
AU‐beslut fattat om att ändra tillbaka avgiften till 550 SEK igen för fältprov
Spaniel då det inte gick att ändra i SSRK prov innevarande period.

§6

Sponsring
Jan Alenfall har fått kontakt med en foderfirma som kan sponsra oss. De
diskuterar vidare gällande detaljerna så tar vi upp det på nästa möte igen.
Även diskussionerna med jaktbutiken går vidare.

§7

Ekonomi
Håkan Persson redogjorde för ekonomin som ser god ut och att den är enl
planen. Diskussion fördes om diverse kostnadsnivåer.

§8

Arbetsgrupper
a. Viltspår
Hans Follin rapporterade om våra viltspår. Resultat och anmälningar rullar på!
Under 2013 blir det lite ändring gällande de ordinarie proven då det kommer att
vara två sådana – Genarp på våren och Tyringe på hösten.
En domarträff ska genomföras. Hans letar just nu lämplig plats att vara på.
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b. Retriever
Per Ekelund rapporterade att B‐proven är nu slut. Ev kommer två särskilda prov i
nkl att hållas. Dessa läggs in på SSRK prov och hemsidan så fort det är ok med
dessa.
Domare börjar tillsättas till vårens prov.
Annika Hecktor meddelade att det har det börjat komma in anmälningar till A‐
proven. Vi diskuterade om man skulle kunna ha ett ”tränings‐A‐prov” och ev
kunna ta med åskådare så att intresserade, som inte vet hur A‐prov går till, ska
kunna vara med och lära sig.
c. Spaniel
Jörgen Sandberg rapporterade via mail att de har prov i övermorgon och att
ytterligare prov är inplanerade – ett den 6/11 och ett den 14/12.
d. Utbildning
Susanne Mayer Nilsson rapporterade att det kommit in positiva omdömen från
Anatomi‐/Handlerkursen. Totalt blev det 14 st. Det blev ganska dyrt då allt
kostade extra i lokalen där de var. T ex tog man extra betalt för att sätta på
värmen!
Fotokursen får komma under 2013.
Per Ekelund har fått mail från två medlemmar som kan tänka sig att förmedla
kurser. Om så ska ske så poängteras beslutet taget under § 8 i protokoll nr 1/12:
”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.”
e. Utställning
Berit Persson Qvist meddelade det inkommit 430 anmälningar till Åtsorp och det
är samma som förra året. Hela 94 golden och 97 labbar är anmälda!
§9

Inkomna skrivelser
Diverse skrivelser var utsända via mail. Dessa noterades och lades därefter till
handlingarna.
a. Från SSRK HS hade det inkommit anmälan om ev Hamiltonplakett. Vi
diskuterade detta och beslöt att skicka in ett namn som förslag. Anette Björgell
ombesörjer detta.
b. Vi har fått en intresseanmälan från en nybliven medlem som vill gå
instruktörsutbildningen. Susanne Mayer Nilsson svarar.

§ 10

Utgående skrivelser
Remissen om A‐proven är besvarad och inskickad till SSRK HS.

§ 11

Medlemsdagen 2013
Datum diskuterades och vi kom fram till att helgen 5/5 alt 1-2/6 skulle
passa bäst då det är luckor i programmet. Anette Björgell hör med Lillsjödal.
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Vi pratade också om att bjuda in rasklubbarna.
§ 12

Höstens föreläsningar
a. Sten Christofferssons föreläsning den 24/9 på Ekerödsrasten blev välbesökt
och mycket uppskattad.
b. Imorgon besöker vi Jeppe Stridh hemma hos honom och de är anmält ca 40 st.
c. Caj Lindblom ska föreläsa för oss den 27/11. Anette Björgell hör om det är
ledigt på Ekerödsrasten igen.

§ 13

Övriga frågor
a. Vandringspriserna
Styrelsen arbetar för att avveckla dessa. Inga nya vandringspris tas emot enligt
tidigare beslut. Detta gäller både Spaniel och Retriever.
Vem ska administrera de som trots allt finns kvar?
b. SSRK prov

En genomgång för provledare och kommissarier bör ske i februari 2013 inför
kommande provsäsong.
c. Valberedningen

Carin Träffe har avgått ur valberedningen 121004.
Två personer har avsagt sig vidare engagemang i styrelsen och detta är meddelat
till valberedningen, som inbjudes till nästa möte.
§ 14

Kommande styrelsemöte
Nästa styrelsemöte blir den 26/11 kl 18.00 i Lund.

§ 15

Mötets avslutande
Vice ordförande Per Ekelund tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Justeras

Anette Björgell
sekreterare

Jan Alenfall
ordförande t o m § 7

Per Ekelund
mötesordförande fr o m § 8

Annika Hecktor

