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Protokoll fört vid styrelsemöte för SSRK:s södra avdelning i Lund 2013‐08‐12
Närvarande:

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

Anmält förhinder:

Anette Björgell, Birthe Löfqvist, Jörgen Andersson

§1

Mötets öppnande
Ordförande Jan Alenfall hälsade alla välkomna samt förklarade mötet öppnat.

§2

Godkännande av dagordning
Dagordningen fastställdes och godkändes.

§3

Val av justeringsman
Håkan Persson valdes att justera dagens protokoll.

§4

Föregående mötesprotokoll
Föregående protokoll nr 5 godkändes och lades till handlingarna.

§5

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

§6

Ekonomi
Kassören rapporterade att vissa poster har ännu inte redovisats i bokföringen. I
övrigt inget att redovisa utöver att utställningen i Hasslarp inte gick lika bra som
förr. Överlag går vi något back jämfört med föregående år. Ekonomin är fortsatt
stabil.
1. HS ekonomiska situation
Avdelningen i samarbete med Västra och Småland har beslutat att sätta samman
en skrivelse till HS med anledning av den ekonomiska situationen. Styrelserna i
de tre avdelningarna skall underteckna den finala versionen. Vi vill understryka
att medlemsverksamheten måste prioriteras så att besparingarna ger minsta
möjliga skada.

§7

Aktiviteter / Kurser / Föreläsningar 2013
1. Medlemsdag + SSRK södra 50 år
Dagen har spikats till den 21 september och platsen blir Landskronas
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Viltvårdsförenings plats i Saxtorp. Tiden sattes mellan 10 ‐ 14
Anette Berggren kommer att visa apportering.
Tolling förevisning kommer att ske.
Marie Kinder kommer att förevisa rallylydnad.
Prova på viltspår kommer att arrangeras.
Exteriörbeskrivning av Lilian Jonsson kommer att erbjudas mot en ersättning av
100:‐. Utställningsträning kommer också att hållas.
Ett mellan möte kommer att arrangeras för vidare planering den 9/9 kl 18 i Lund.
Västra har regelbundet ett motsvarande arrangemang och det beslöts att
kontakta ansvariga där för rådgivning.
2. SSRK södra 50 år

50 års jubileum kommer att uppmärksammas i samband med medlemsdagen.
3. Övrigt

Jakt och fiskemässan diskuterades. En lista över tjänstgöring på mässan togs
fram. Vi har beställt material från HS. Våra roll‐ups kommer att användas och vi
kommer att trycka upp en särskild för att påminna och göra reklam om vår
medlemsdag och att SSRK Södra fyller 50 år. Inga övriga aktiviteter diskuterades.
Hans har tagit fram en utmärkt info‐broschyr om viltspår. Vi skall ta fram
liknande material för alla andra verksamhetsgrenar.
§8

Arbetsgrupper – kort rapportering
En kort avrapportering av varje verksamhetsområde gavs enligt nedan:
1. Viltspår

Antalet starter var 11 i april, 7 i maj, 32 i juni, 11 i juli 11 och i augusti var det 10
vilket innebär att det är mindre aktiva spårstarter detta år. Viltspårbroschyren
har tagits fram för att öka intresset.
2. Retriever

Första provet genererade 17 reserver vilket gör att antalet anmälningar till nästa
prov har ökat. Vi arbetar redan nu för att boka in särskilda prov speciellt därför
behovet ser ut att vara på nybörjarklass (även andra avdelningar har sett en topp
för nkl) och siktet är att kunna hålla minst ett prov till under hösten. Vi behöver
mark för att hålla nybörjarklass. A‐proven är under planering för att kunna
presentera datum till programmet inom kort och i samma omfattning som förra
året.
3. Spaniel

Ett vattenprov har hållits så här långt. Flera aktiviteter planeras under hösten.
4. Utbildning

SSKR prov utbildningen den 8/8 blev inställd p g a för få anmälningar.
Johnny Henriksen har möjlighet att hålla kurs för funktionärer ökl/ekl 12 eller 13
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oktober. Birthe kontaktar honom och bokar något av dessa datum.
5. Utställning

Utställningen i Åstorp har börjat attrahera anmälningar.
§9

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

§ 10

Utgående skrivelser
Svar på remissen ang nya jaktprovsdomare inskickad till HS.

§ 11

Övriga frågor
WEB förslaget ser bra ut och vi kommer att gå vidare med detta för att få mera
information om hur kompatibiliteten och användarvänligheten kommer att vara.
Vi behöver också veta mera kring kostnader och hur hållbarheten ser ut.

§ 12

Nästa styrelsemöte
Nästa möte den 17/10 kl 18 i Lund. Därpå den 25/11 kl 18 i Lund.

§ 13

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

Vid protokollet

Justeras

Jan Alenfall
ordförande

Håkan Persson

