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Protokoll fört vid styrelsemöte för SSRK:s södra avdelning i Lund 2014-04-23
Närvarande:

Jan Alenfall
Håkan Persson
Jennifer Kolm
Berit Persson Qvist
Birthe Löfqvist
Susanne Nilsson
Hans Follin
Daniel Nilsson

Anmält förhinder:

Carina Persson

§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
Daniel Nilsson valdes att justera dagens protokoll.

§4

Föregående mötesprotokoll
Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.

§5

AU-beslut
Inga AU-beslut sedan förra mötet.

§6

Ekonomi
Håkan Persson redogjorde för ekonomin. Inga avvikelser eller oförväntade
händelser finns att rapportera.

§7

Aktiviteter / Kurser / Föreläsningar 2014
§ 7.1 Planering inför 2014
Prova-på tillfälle för B-prov ska hållas i juni. Vår förhoppning är att detta kan leda
till att fler vill ställa upp på B-prov.
Jennifer och Berit arbetar vidare med ett förslag till prova på-träning.
§ 7.2 Annat
Vi behöver ta fram en lathund/policy över hur vi hanterar betalning av
instruktörer.
§ 7.3 Att göra-listan
Listan gicks igenom och den enda avslutade punkten var att vi fått besked om att
SSRK-prov inte kan användas som ett anmälningssystem till kurser.
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§8

Arbetsgrupper – kort rapportering
En kort avrapportering av varje verksamhetsområde gavs enligt nedan:
§8.1 Viltspår
I juni kommer två kurser i viltspår att hållas.
§8.2 Retriever
Anmälningstrycket till B-proven är lägre än förra året.
§8.3 Spaniel
§8.4 Utbildning
Spanielträningen med Jim Milligan i maj har bra med anmälningar.
Kurs med Henrik Vilendal 23-24 augusti.
§8.5 Utställning
Anmälningarna till utställningen i Hasslarp håller på att tas emot.
§8.6 Samverkansgruppen
Det är vår tur att bjuda in till nästa möte. Mötet kommer hållas i Osby, datum ej
fastställt ännu.

§9

Inkomna skrivelser
Datum
20 mars

AVSER

28 mars

SKKs policy för relation människa-hund.
Auktoriserade exteriördomare

28 mars

Protokollutdrag från HS möte 15-16/2

23 april

Info från SKK jakthundskommitté

§ 10

Utgående skrivelser
Vi har svarat på remissen angående jaktprovsdomare spaniel.

§ 11

Årsmötet, telefonersättningar
Styrelsen avser att se över våra telefonersättningar. Vi utsåg en kommitté
bestående av Hans Follin, Birthe Löfqvist, Susanne Nilsson och Håkan Persson.

§ 12

Övriga frågor
Vi diskuterade att lottningen i SSRK-prov går emot SKKs regler. Vi avser att skicka
ut en skrivelse genom samverkansgruppen.
Jan ska fråga Åsa Roskvist om hon vill vara tollingansvarig. Vi behöver någon som
HS kan vända sig till i specifika tollingfrågor.
Vi måste sända någon från Södra att närvara på Representantskapsmötet i maj.
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§ 13

Kommande styrelsemöte
Nästa möte blir 140604.

§ 14

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

Vid protokollet

Justeras

Jennifer Kolm
sekreterare

Jan Alenfall
ordförande

Daniel Nilsson

