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Protokoll fört vid styrelsemöte för SSRK:s södra avdelning i Lund 2014-03-18 
 

 

Närvarande:  Jan Alenfall 
  Håkan Persson 
  Jennifer Kolm 
  Berit Persson Qvist 
  Birthe Löfqvist  

Susanne Nilsson 
Hans Follin 
Carina Persson 
Daniel Nilsson 

 

 

§ 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 
Susanne Nilsson valdes att justera dagens protokoll. 

 

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

§ 5 AU-beslut 
AU-beslut har fattats om att SSRK Södra kan stå som arrangör för 
Funktionsbeskrivning Retriever (FB-R). Avgiften sätts till 350 kr. Beslut även fattat 
om att köpa in en startpistol samt skott som skall deponeras hos Agneta Joonas.  

 
§ 6 Ekonomi 

Håkan Persson redogjorde för ekonomin. Ingen större aktivitet under vintern gör 
att ekonomin är oförändrad och ser som vanligt stabil ut.  
 

§ 7 Aktiviteter / Kurser / Föreläsningar 2014 
§ 7.1 Planering inför 2014 
Fortsatta diskussioner om vilka aktiviteter som skall hållas i år. Vi vill gärna 
genomföra viltspårkurs samt ”miljö&stökigt-sök” (som 2013). Prova-på kurs 
diskuterades och så även möjligheten till att hålla inofficiella B-prov. Vi pratade 
även om vår representation på Bosjökloster i år. 
 
Möjlighet till en kalenderfunktion på hemsidan diskuterades.  
 
§ 7.2 Medlemsdag – planering 2014 
Styrelsen beslutade att inte hålla någon medlemsdag detta år. 
 
§ 7.3 Nyhetsbrev 
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Styrelsen beslutade att inte skicka ut fler nyhetsbrev då kommunikation och 
information genom hemsidan och Facebook-sidan anses täcka behovet.  
 

§ 8 Arbetsgrupper – kort rapportering 
En kort avrapportering av varje verksamhetsområde gavs enligt nedan: 
 
§8.1 Viltspår 
26/4 hålls ett viltspårprov. Vi har fått kallelse till SM och vi kommer stå för 
startavgiften för det ekipage som representerar SSRK Södra.  
 
§8.2 Retriever 
Vi har sju stycken nyutbildade provledare. Tillsammans med Västra och Småland 
har vi infört en WT-cup med final i augusti. Vi behöver köpa in fler dummies och 
skall utröna om vi kan erhålla sponsring. Funktionärsträningen som erbjuds i juli 
är mycket populär och vi funderar på att utöka denna. En A-provskommitté, där 
Ann-Kristin Nilsson erbjudit sig vara sammankallande, skall sättas ihop. Vi saknar 
en skrivelse från Pierre Andrén från WT-konferensen i mars.   

 
§8.3 Spaniel 
Jan skall träffa Camilla Paradis och diskutera vidare om spaniel-aktiviteterna.  

 
§8.4 Utbildning 
Kursen med B-provsträning i slutet av mars är fulltecknad. Spanielkursen i maj 
har nu tillräckligt antal anmälda för att gå runt. Vi skall kolla upp huruvida SSRK-
prov kan användas till kursanmälningar.  

 
§8.5 Utställning 
Utställningsträning kommer hållas 6/5.  
 
§8.6 Samverkansgruppen 
Rapport från föregående möte. De tre avdelningarna skall försöka samordna 
datum för jaktproven framöver. Vi har gemensamt lämnat ett svar till HS 
angående regelrevidering retriever. Nästa mötesdatum ej fastställt.  
 

§ 9 Inkomna skrivelser 
 
 
 
 
 
 
 

§ 10 Utgående skrivelser 
Inga utgående skrivelser  
 

Datum AVSER 

5 feb Information och länkar om uppdaterat Nationellt dopingreglemente för hund 
(Från SKK) 

26 feb Inbjudan funktionärsträff (Från SSRK) 

3 mars Fastställda utställningar 2016 (Från SKK) 

11 mars Regler och riktlinjer för CUA (Certifierade Utställningsarrangörer) (Från SKK) 
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§ 11 Årsmötet 
Styrelsen diskuterade årsmötet och bestämde att inför nästa se över vad vi 
behöver förändra för att få dit fler medlemmar.  
 

§ 12 Övriga frågor 
Hans Follin och Berit Persson Qvist åker på SSRKs funktionärsmöte i april. Vi 
måste även ha en retrieveransvarig med.  
 

§ 13 Kommande styrelsemöte 
Nästa möte blir 140423. 

 
§ 14 Mötets avslutande 

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

 
 
Vid protokollet  Justeras 
 
 
 
 
Jennifer Kolm  Jan Alenfall 
sekreterare   ordförande 
 
 
 
 
   Susanne Nilsson 


