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Protokoll fört vid styrelsemöte för SSRK:s södra avdelning i Lund 2013‐04‐16
Närvarande:

Jan Alenfall
Håkan Persson
Anette Björgell
Berit Persson Qvist
Birthe Löfqvist
Susanne Nilsson
Annika Hecktor
Carina Persson

Anmält förhinder:

Hans Follin

§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
Susanne Nilsson valdes att justera dagens protokoll.

§4

Föregående mötesprotokoll
Föregående protokoll nr 1 och nr 2 godkändes och lades till handlingarna.

§5

AU‐beslut
Inga AU‐beslut har fattats sedan förra mötet.

§6

Ekonomi
Håkan Persson redogjorde för ekonomin som ser stabil ut.

§7

Aktiviteter / Kurser / Föreläsningar 2013
a. Medlemsdag ‐ SSRK södra 50 år
Berit Persson Qvist hör med rasklubbarna ang datum i slutet av juli resp i augusti.
b. Fullmäktige 25‐26 maj

Håkan Persson och Susanne Nilsson kan åka. Jan Alenfall kollar upp datumet en
gång till. Jan anmäler våra delegater senast imorgon.
c. Policy för SSRK subventionering av olika arrangemang

Vi diskuterade olika varianter och det är inte lätt att komma på en bra lösning.
Hur ska vi utforma en policy användbar för alla typer av arrangemang gällande
subventionering? Samtliga tänker på detta tills nästa möte.
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d. Ersättning till styrelsen ‐ framtagande av förslag för beslut vid nästa årsmöte

Styrelsen diskuterade lite olika alternativ. En genomgång av samtliga ersättningar
kommer att göras och sedan tas förslag fram till kommande årsmöte.
e. Nyhetsbrev (e‐postadresser ‐ status)

Hänskjuts till nästa möte.
f. Enkäten (kan vi göra en ny förbättrad)
Hänskjuts till nästa möte.
g. Smålandsmötet (inbjudan)

SSRK Småland har kallat till möte med styrelserna för Södra, Västra och Småland i
Småland. Så många som möjligt samåker upp men det är troligen bara aktuellt
med lördagen för dessa deltagare.
§8

Övriga frågor
a. Diplom
Diplomen till Retrieverproven börjar ta slut. Carina Persson och Annika Hecktor
kollar upp detta.
b. Jaktprovsdomare

Än har vi inte fått domare till samtliga prov i höst. Susanne Nilsson fortsätter sitt
sökande.
c. Mail

Anette Björgell skapar en gruppmail till styrelsen. Hon uppmanade också att alla
ser över så att det inte står fel namn när vi skickar via ssrksodra.com. Förslag att
t ex bara använda Sekreterare SSRK södra som namn. Då krävs det mindre
underhåll av mailkontona.
§9

Kommande styrelsemöte
Nästa möte i Lund den 16 maj kl 18.00.

§ 10

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

Vid protokollet

Justeras

Anette Björgell
sekreterare

Jan Alenfall
ordförande

Susanne Nilsson

