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Protokoll fört vid styrelsemöte för SSRK:s södra avdelning i Lund 2013‐05‐16
Närvarande:

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

Anmält förhinder:

Håkan Persson

§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 nr 3 godkändes och lades till handlingarna.

§5

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

§6

Ekonomi
Håkan Persson de skickat en rapport via mail. Ekonomin ser fortfarande stabil ut.
En del är inte redovisat från SSRK prov än och allt har inkommit till Hasslarp.

§7

Aktiviteter / Kurser / Föreläsningar 2013
a. Medlemsdag ‐ SSRK södra 50 år
Berit Persson Qvist har varit i kontakt med några rasklubbar. Vi diskuterade
återigen plats att vara på samt datum då de tidigare föreslagna datumen
kolliderade med andra aktiviteter. Det är inte lätt att hitta luckor!
Anette Björgell kontaktar Lillsjödal igen och hör om den 21 eller 22 september är
ledig.
Vi gick igenom igen vilka aktiviteter vi vill ha med.
b. Rapport från Funktionärsmötet

Jan Alenfall rapporterade från Funktionärsmötet.
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c. Fullmäktigemötet

Södra avd kommer att representeras av Håkan Persson, Susanne Nilsson samt
Jan Alenfall.
d. Jakt‐ och Fiskemässan på Bosjökloster

Vi vill ha nytt informationsmaterial till vår monter på Bosjökloster. Jan Alenfall
kontaktar Sverker Haraldsson om han kan skriva någon text. Susanne Nilsson kan
ordna bilder och Annika Hecktor broshyren. Hans Follin kan göra layouten.
Jan kollar också upp beachflaggan.
Det är ett möte med planeringsgruppen som Berit Persson Qvist kommer att vara
med på. Även Birthe Löfquist försöker närvara på detta möte.
e. Föreläsningar

Vilka föreläsare ska vi ha under hösten? Alla funderar till nästa gång.
§8

Rapporter
a. Regionmöte
I slutet av april träffades delar av vår styrelse med avd för Småland och Västra i
ambitionen att kunna samarbeta över gränserna. T ex kommer prov/utbildning
att kunna erbjudas i en avdelning ”i samarbete med”.
b. Retriever

För de som redan är provledare/kommissarie räcker det med provledarutbildning
en dag för att bli certifierad.
Karlskrona provet den 5/10 är flyttat till Älmhult.
c. Utbildning

Birthe Löfquist planerar kursutbudet till hösten.
Tre st är anmälda till Clinicen med Eva Bodfäldt.
d. Viltspår

Kanske vi skulle försöka ha en kurs även i viltspår?
e. Utställning

Det är 75 st färre anmälda i år till Hasslarp mot vad det brukar vara. Men å andra
sidan tappade vi inga deltagare alls under förra året då många av de andra
specialklubbarna fick färre anmälningar.
§9

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

§ 10

Utgående skrivelser
Inga utgående skrivelser.
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§ 11

Kommande styrelsemöte
Nästa möte i Saxtorp den 17/6 kl 18. Därefter den 12/8 i Lund

§ 12

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

