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Protokoll fört vid styrelsemöte för SSRK:s södra avdelning i Lund 2014‐01‐20
Närvarande:

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

§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
Hans Follin valdes att justera dagens protokoll.

§4

Föregående mötesprotokoll
Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.

§5

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

§6

Ekonomi
Håkan Persson redogjorde för ekonomin och som vanligt se det stabilt ut.
Vi diskuterade de nya avgifterna för retrieverproven som har blivit max belopp
Styrelsen beslöt följande avgifter för 2014: B‐prov 350 SEK, A‐prov kkl 400 SEK
samt A‐prov ekl 550 SEK, WT 200 SEK.

§7

Aktiviteter / Kurser / Föreläsningar 2014
Birthe Löfqvist redogjorde för de kurser som är inplanerade under året. Närmast
i tur är B‐provskursen för Ann‐Kristin Nilsson. Jim Milligan kommer i maj och har
spanielträning.
Birthe har just nu två kurser i gång i jaktträning – en för yngre hundar ca 8 mån
och en för de som är 1‐2 år.
Vi fortsätter att fylla på samt bocka av i dokumentet ”Planering inför 2014 SSRK
södra”.

§8

Arbetsgrupper – kort rapportering
En kort avrapportering av varje verksamhetsområde gavs enligt nedan:
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a. Viltspår
Hans Follin rapporterade att det är lugnt just nu. Året har precis startat och en
del anmälningar trillar in.
b. Retriever
Vi har ett A‐prov på lördag – det sista för säsongen.
I princip är alla domare klara till vårens B‐prov. Ett möte för provledare och
kommissarier kommer att ske den 16/2
c. Spaniel
Ingen rapport har inkommit men ett öppenklass prov ska avhållas den 28 januari
i Kävlinge.
d. Utbildning
Vi har en intressent att gå Instruktörsutbildningen och vi ger klartecken till detta.
e. Utställning
Berit Persson Qvist rapporterade om årets utställningar. Hasslarp går i år torsdag
och fredag i samband med Kristi Himmelfärds dag.
f. Samverkansgruppen
Birthe Löfqvist och Håkan Persson kan åka på mötet den 1/2.
§9

Inkomna skrivelser
Vi lägger ut på hemsidan om synpunkter ang regelrevideringen och Annika
Hecktor pushar på Facebook sidan.
WT‐domarutbildningen diskuterades. Vi fortsätter mailvägen.
Samverkansgruppen har kallat till möte – se ovan.

§ 10

Utgående skrivelser
Svar skickas till HS ang deras fråga om tillsättning av retrieverdomare på våra
prov.

§ 11

Årsmötet
Verksamhetsberättelsen är snart sammanställd men innehållet är klart och den
undertecknades. Verksamhetsplanen är också snart klar.
Vi vet ännu inte hur det gått för valberedningen.
Berit Persson Qvist tar emot anmälningarna gällande mat och Jan Alenfall
inhandlar denna samt presenter.
Anette Björgell har fått in några anmälningar till championatdiplom.

§ 12

Övriga frågor
a. Hemsidan
Anette Björgell informerade om att man på webbhotellet ändrat inloggning så nu
kan man ha gästinloggning. Det innebär att hemsidan kan byggas om och så får
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fler möjlighet att uppdatera sitt eget ansvarsområde. Anette bygger om under
våren och fortsätter som webmaster under 2014.
§ 13

Kommande styrelsemöte
Nästa möte blir årsmötet 140301 och konstituerande mötet därefter.

§ 14

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

Vid protokollet

Justeras

Anette Björgell
sekreterare

Jan Alenfall
ordförande

Hans Follin

