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Protokoll fört vid styrelsemöte för SSRK:s södra avdelning i Saxtorp 2013‐06‐17
Närvarande:

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

Anmält förhinder:

Jan Alenfall, Håkan Persson

§1

Mötets öppnande
Susanne Nilsson valdes till mötesordförande och hälsade alla välkomna samt
förklarade mötet öppnat.

§2

Godkännande av dagordning
Dagordningen fastställdes med tillägg och godkändes.

§3

Val av justeringsman
Birthe Löfqvist valdes att justera dagens protokoll.

§4

Föregående mötesprotokoll
Föregående protokoll nr 4 godkändes och lades till handlingarna.

§5

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

§6

Ekonomi
Kassören hade inget att rapportera denna gång.

§7

Aktiviteter / Kurser / Föreläsningar 2013
a. Medlemsdag ‐ SSRK södra 50 år
Dagen har spikats till den 21 september och platsen blir Landskronas
Viltvårdsförenings plats i Saxtorp. Tiden sattes mellan 10 ‐ 14
Anmälan sker till Annika Hecktor. Birthe Löfqvist och Carina Persson handlar in
det som ska finnas i ”cafeterian” d v s korv, korvbröd, dricka, grillkol m m.
Kaffekokare medtages.
Vi pratade återigen om vilka personer som kan tänkas hålla i de olika
aktiviteterna.
Ev present till samtliga deltagare diskuterades.
Vi vill också ha någon form av tipsrunda – en för vuxna och en för barn.
Vi diskuterade möjlighet till profilkläder – kanske inte till just denna dag utan för
framtiden!
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b. Rapport från Fullmäktigemötet

Susanne Nilsson rapporterade från Fullmäktigemötet. HS ekonomi ser inte alls
bra ut.
§8

Inkomna skrivelser
Diverse skrivelser var utsända via mail. Dessa noterades och lades därefter till
handlingarna.
Anette Björgell skriver svar på remissen om nya jaktprovsdomare.

§9

Utgående skrivelser
Inga utgående skrivelser.

§ 10

Rapporter
a. Viltspår
Den långa vintern har gjort att det inte varit många spår hittills i år.
DM vanns återigen av Lena Svensson och SE VCH Spader Damens Quick Quaint
Quail och de kommer att representera södra avd i Spår SM i Småland första
helgen i augusti. I vanlig ordning betalar vi startavgiften.
b. Retriever

Höstens prov är ordnade. Nya lottningsregler träder i kraft den 1/7.
När det gäller A‐proven är provkalendern troligen klar i början av augusti.
Vi har fått många anmälda till WT ‐ 63 nkl, 19 ökl och 19 ekl.
c. Utbildning

Birthe Löfquist kontaktar Johnny Henriksen om en kursdag för ökl/ekl ekipage
motsvarande den som vi hade i våras för nkl ekipage.
d. Bosjökloster den 24‐25/8

Berit Persson Qvist och Birthe Löfqvist var på ett planeringsmöte med
organisatören av hundaktiviteterna och det var ett bra möte.
Vi får 1 bord och 2 stolar. Vi får inga biljetter denna gång utan det blir armband
som man visar upp i entrén., 4 st per dag.
Man samlar rasgruppen i tälten.
e. Utställning

Tyvärr blir resultatet från Hasslarp sämre än tidigare år. Det var inte många
danska hundar som kom – troligen för att det var en dubbelutställning samma
helg i Danmark.
§ 11

Kommande styrelsemöte
Nästa möte den 12/8 i Lund
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§ 12

Mötets avslutande
Mötesordförande Susanne Nilsson tackade för visat intresse och förklarade
mötet avslutat.

Vid protokollet

Justeras

Anette Björgell
sekreterare

Susanne Nilsson
mötesordförande

Birthe Löfqvist

