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Protokoll fört vid styrelsemöte för SSRK:s södra avdelning i Lund 2013‐01‐29
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
Berit Persson Qvist valdes att justera dagens protokoll.

§4

Föregående mötesprotokoll
Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.

§5

AU‐beslut
Beslut fattat om Funktionärskursen för Johnny Henriksen. Om den inte blir full
erbjuds plats för medlemmarna för 400 SEK.

§6

Ekonomi
Håkan Persson redogjorde för ekonomin. Vi kommer att gå med minus för 2012.
Detta beror sannolikt p g a en generellt lägre aktivitetsnivå med bl a inställda
prov både på våren och hösten.
Håkan förbereder en presentation till årsmötet om frågor uppkommer.

§7

Bankbyte
VI har idag Färs & Frosta Sparbank i Höör. Håkan Persson föreslår att vi byter
bank till Sparbanken Öresund. På sikt kommer vi att ta bort plusgirot.
Beslöts att byta till Sparbanken Öresund.
Denna punkt förklarades omedelbart justerad.

§8

Årsmötet
Valberedningen har i princip allt klart men tyvärr ingen intressent gällande
spanielansvaret.
Mötesordförande är vidtalad och har tackat ja.
Verksamhetsberättelsen är snart sammanställd. Något enstaka saknas

Protokoll nr 1/2013
Sidan 2 av 3

fortfarande! Verksamhetsplanen är också snart klar.
Berit Persson Qvist tar emot anmälningarna gällande mat men kan inte själv
närvara på årsmötet. Jan Alenfall ordnar med maten.
Birthe Löfqvist tar hand om blommor och presenter. Anette Björgell meddelar
vem som ska ha vad.
§9

Aktiviteter/Kurser/Föreläsningar
Styrelsen beslöt att subventionera kursen för Jens Palmqvist med 200 SEK per
deltagare. Det gäller 8 hundar/dag. Kursen vänder sig till öppenklass ekipage på
lördagen och elitklass ekipage på söndagen.
Ett generellt beslut fattades att fasa ut dessa subventioneringar under året då
det bara kommer ett fåtal medlemmar tillgodo och dessa sannolikt hade gått
kursen ändå. Vi önskar komma igång med kurser för våra nybörjarekipage för att
gynna tillväxten.
Styrelsen beslöt vidare att publicera privata kurser på hemsidan igen. Vi drog upp
några riktlinjer för dessa kurser. Anette Björgell publicerar detta på hemsidan.
Vi ska försöka få till några föreläsningar igen under året. Förhoppningsvis vill Caj
Lindblom ställa upp för oss då.

§ 10

Arbetsgrupper
a. Viltspår
Hans Follin rapporterade att man inte haft några spår än p g a snö. HS har ändrat
avgiften igen för spårproven – nu gäller 300 SEK för båda klasser.
b. Retriever
Per Ekelund rapporterade att en regelgrupp är tillsatt av HS inför regel‐
revideringen 2017. Jan Alenfall är sammankallande i denna grupp.
Ett provledar‐/kommissariemöte avhölls den 23 januari.
Ett A‐prov KKL har avhållits i januari. Ett A‐provsmöte ska hållas 12 februari.
c. Spaniel
Jörgen Sandberg rapporterade via mail att man har prov i morgon, segrarklass
parsläpp. Ev kommer någon spanielträff avhållas under våren i Kristianstads‐
trakten.
d. Utbildning
Inget på gång just nu.
e. Utställning
Berit Persson Qvist rapporterade att allt är under kontroll med Hasslarp än så
länge.
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§ 11

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

§ 12

Utgående skrivelser
Inga utgående skrivelser.

§ 13

Medlemsstatistik
Sett till totala medlemsantalet i landet så är det en nedåtgående trend hela
vägen. Det är viktigt att vi försöker bibehålla bredden. Hur ska vi lyckas med
detta? Kanske medlemsdagen är extra viktig?
Under året fyller SSRK södra 50 år och något ska vi göra för att fira detta.

§ 14

Övriga frågor
Inga övriga frågor

§ 15

Kommande styrelsemöte
Nästa möte blir årsmötet 130302 och konstituerande mötet därefter.

§ 16

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

