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Protokoll fört vid styrelsemöte för SSRK:s södra avdelning i Lund 2012‐11‐26
Närvarande:

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

Anmält förhinder:

Håkan Persson 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
Per Ekelund valdes att justera dagens protokoll.

§4

Föregående mötesprotokoll
Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.

§5

AU‐beslut
Ing AU‐beslut fattade sedan förra mötet.

§6

Ekonomi
Håkan Persson hade skickat sin rapport via mail. Det ser fortfarande bra ut med
ekonomin.
Vi diskuterade vidare gällande profilprodukter och vi beslöt att inhandla en s k
beachflag med södras logga och webbadress att använda vid bl a Jakt‐ och
Fiskemässan i Bosjökloster. Birthe Löfqvist och Jan Alenfall ordnar med detta.
Birthe fick också i uppdrag att få in offerter på dummies att kunna använda som
funktionärspresenter.

§7

Årsmötet
Ingen ur valberedningen kunde delta i dagens möte. De bjuds in igen till nästa
möte. De har några förslag till nya styrelsemedlemmar som de arbetar vidare
med.
Mötesordförande är vidtalad och har tackat ja.
Verksamhetsberättelsen ska snart börja sammanställas. Alla ansvariga för sina
resp områden lämnar detta till Anette Björgell senast årsskiftet.
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§8

Kurser/Föreläsningar
Johnny Henriksen från Danmark är intresserad att hålla kurs för våra funktionärer
som hjälpt till vid jaktproven under 2012. Per Ekelund ger Birthe Löfquist en lista
av provledarna som kan skriva ned funktionärerna för fullständig
sammanställning.
Ev ytterligare jaktkurser kommer upp under våren.
Vi fortsätter med våra föreläsningar under 2013.

§9

Arbetsgrupper
a. Viltspår
Hans Follin rapporterade att man under oktober haft ett 10‐tal rörliga spår. Till
det ordinarie provet anmäldes 13 ekipage men en hund var skadad så den kom
inte.
Domarkonferensen blir till våren.
b. Retriever
Per Ekelund rapporterade att två särskilda prov hade avhållits.
Tollingprovet i november blev inställt p g a få anmälningar. Det var ju en
chansning att försöka få till ett prov så sent på året.
Vårens prov ser i nuläget ok ut.
Annika Hecktor rapporterade om A‐provet. 2 KKL prov har hållits där HS ordnat
med utbildningsplats för av dem utsedd domare vid ena provet. 2 elitklass prov
avhålls i veckan som kommer och där har man publikplatser ena dagen. Anmälan
till detta har legat på hemsidan.
c. Spaniel
Jörgen Sandberg rapporterade att man har avhållit två prov sedan förra mötet
och de har avlöpt bra. Ytterligare två prov är inlagda i provkalendern.
d. Utbildning
Birthe Löfqvist är nu klar med sin utbildning som diplomerad instruktör. Birthe
ser över en ev verksamhetsplan till nästa gång.
e. Utställning
Berit Persson Qvist meddelade att Åstorpsutställningen gick bra. Nästa år gäller
att även utländska utställare måste betala innan utställningen. IBAN no m m
läggs in på hemsidan.

§ 10

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

§ 11

Utgående skrivelser
a. Namnförslag inskickat till SSRK HS ang Hamiltonplaketten
b. Svar utskickat till medlemmen som skrivit och frågat om instruktörsutbildning
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c. Remissvar inskickat till SSRK HS ang A‐provsverksamheten
d. Svar skickat till Retrieveransvarig i HS ang lottning södras A‐prov i november
§ 12

Medlemsdagen 2013
Anette Björgell har inte hunnit kontakta Lillsjödal ang de ev datumen 5/5 eller
1/6 och 2/6.
F ö diskuterade vi vidare ang eventuella programpunkter.

§ 13

Övriga frågor
a. Vandringspriserna
Vi tar upp detta som en fråga på årsmötet så får de bestämma.
b. Sociala medier

Vi diskuterade olika sociala medier. Vi beslöt att från vår hemsida länka till den
allmänna policy som SKK antagit.
§ 14

Kommande styrelsemöte
Nästa styrelsemöte blir den 29/1 kl 18.00 i Lund.

§ 15

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

Vid protokollet

Justeras

Anette Björgell
sekreterare

Jan Alenfall
ordförande

Per Ekelund

