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Protokoll fört vid styrelsemöte för SSRK:s södra avdelning i Lund 2013‐11‐25
Närvarande:

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

Anmält förhinder:

Annika Hecktor och 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
Berit Persson Qvist valdes att justera dagens protokoll.

§4

Föregående mötesprotokoll
Föregående protokoll nr 6 godkändes och lades till handlingarna.

§5

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

§6

Ekonomi
Kassör Håkan Persson rapporterade att ekonomin ser fortsatt god ut.
Glädjande är att södra avd har fått 14 nya medlemmar sedan förra mötet och
detta trots att SSRK totalt tappat 201 medlemmar.
Vi diskuterade olika ersättningar och kom fram till följande förslag till årsmötet:
samtliga styrelsemedlemmar 1500 SEK, ordinarie revisorer 500 SEK samt
valberedningen 500 SEK – detta ger totalt 16000 SEK i kostnad.
Idag är motsvarande kostnad: styrelsemedlemmar 1500 SEK, suppleanter 600
SEK samt ordinarie revisorer 800 SEK – totalt 13300 SEK.
1. HS ekonomiska situation

HS ekonomi har blivit glädjande blivit god igen Vi har inte hört något mer i
ärendet.
§7

Aktiviteter / Kurser / Föreläsningar 2014
1. Planering inför 2014
Vi spånade vilt om div aktiviteter som kan göras under kommande år. Dessa finns
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nedskrivna separat och publiceras då de är spikade.
2. Medlemsdagen – utvärdering och planering 2014
Det var en trevlig stämning och vi fick ett par nya medlemmar. Litet reportage
ska komma i Apportören.
Vi planerar att upprepa medlemsdagen under 2014 men kommer då att ta det
tidigare på året, ev innan sommarlovet.
3. SSRK södra 50 år ‐ uppvaktningen

Lilian Jonsson hade fått i uppdrag av HS att överlämna en gåva till södra i
samband med medlemsdagen vilket också skedde.
§8

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

Det har varit ett lågt antal deltagare på årets viltspår totalt sett. För att öka
intresset kommer troligen en viltspårkurs att hållas nästa år.
2. Retriever

Två särskilda prov är inplanerade. Ett har avhållits och det andra ska vara på
onsdag.
Carina Persson och Birthe Löfqvist fick i uppdrag att göra en broschyr över
jaktproven på samma sätt som Hans Follin gjort för viltspåren.
3. Spaniel

Ingen rapport inkommen men vi vet att det avhållits ett vattenprov och två
fältprov ökl sedan förra mötet.
4. Utbildning

Birthe Löfqvist rapporterade om kommande kurser och aktiviteter som planeras
under nästa år. Bl a kommer hon att hålla en unghundskurs i början av året – mer
info kommer på hemsidan snart.
5. Utställning

Berit Persson Qvist rapporterade från Utställningen i Åstorp.
§9

Inkomna skrivelser
Diverse skrivelser var utsända via mail. Dessa noterades och lades därefter till
handlingarna.
Vi har tillsammans med Västra och Småland, fått brev från HS gällande Regionalt
samarbete vid domartillsättning. Visst missförstånd har nog uppstått. Jan Alenfall
skriver ett utkast till svar.
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§ 10

Utgående skrivelser
Inga utgående skrivelser denna gång.

§ 11

Årsmötet
Mötesdagen är satt till den 1 mars 2014 kl 10.00 och platsen Hörby
Brukshundklubb. Kallelse införd i Apportören samt kommer på hemsidan vid
årsskiftet.
Jan Alenfall tillfrågar kandidat till mötesordförande. Jan kan också ta på sig att
beställa maten. Berit Persson Qvist tar dock emot anmälningarna för maten i
vanlig ordning. Anette Björgell ordnar diplom till de som anmäler sina
championat samt även till de som placerat sig i större sammanhang alt fått
jaktchampionat.
Det är av största vikt att alla blir klara med sin del till verksamhetsberättelsen
samt verksamhetsplanen snarast!

§ 12

Övriga frågor
1. Hyra av förråd
Vi funderar vidare på frågan att hyra ett ev förråd för vissa delar av vårt lager och
gamla pärmar m m som i dagsläget är utspritt på ganska många personer.

§ 13

Nästa styrelsemöte
Nästa möte blir den 20 januari 2014 kl 18 i Lund.

§ 14

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

