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Protokoll fört vid styrelsemöte för SSRK:s södra avdelning i Lund 2014-06-04
Närvarande:

Jan Alenfall
Jennifer Kolm
Berit Persson Qvist
Birthe Löfqvist
Carina Persson

Anmält förhinder:

Håkan Persson
Susanne Nilsson
Hans Follin
Daniel Nilsson

§1

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

§2

Godkännande av dagordning
Dagordningen fastställdes och godkändes.

§3

Val av justeringsman
Birthe Löfqvist valdes att justera dagens protokoll.

§4

Föregående mötesprotokoll
Föregående protokoll godkändes inte på grund av att justeringsmannens signatur
ännu inte kommit på plats.

§5

AU-beslut
Inga AU-beslut sedan förra mötet.

§6

Ekonomi
Inga avvikelser eller oförväntade händelser finns att rapportera, vi följer budget.
Ekonomin är stabil.

§7

Aktiviteter / Kurser / Föreläsningar 2014
§ 7.1 Planering inför 2014
Ingen förändring sedan förra mötet.
§ 7.2 Att göra-listan
Styrelsen beslutar att vi ska hyra ett förråd på Shurgard för allt vårt material och
våra pärmar.

§8

Arbetsgrupper – kort rapportering
En kort avrapportering av varje verksamhetsområde gavs enligt nedan:
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§8.1 Viltspår
§8.2 Retriever
§8.3 Spaniel
Vi jobbar på att tillsätta en Spanielansvaring alternativt en kommitté som kan
jobba med dessa frågor.
§8.4 Utbildning
Vi har möjlighet att hålla ett mock trial 24 augusti. Vi saknar dock provledare.
§8.5 Utställning
Utställningen i Hasslarp har varit och totalt blev det några fler hundar än i fjol.
§8.6 Samverkansgruppen
Jan skickar ut förslag på tidpunkt för nästa möte.
§9

Inkomna skrivelser
Datum
25 april

AVSER
Protokoll HS möte 14-02-15-16
Protokoll från Extriörkommittén 13-11-14, 14-01-28
Protokoll från Viltspårkommittén 13-11-23, 14-02-04
Protokoll från Tolling jaktkommittén 13-12-05, 14-01-15
Protokoll från Retrieverjaktkommittén A 13-11-21, 14-01-14
Protokoll från Retrieverjaktkommittén B 13-11-19, 14-01-14
Protokoll från Utbildningskommittén 14-01-19
Protokoll från Avelskommittén 14-01-20
Protokoll från KFM 14-01-12
Protokoll från WD 13-11-07

15 maj

Medlemsstatistik per 2014-04-30
Protokoll från HS möte 2014-04-12
Protokoll från Viltspårkommittén 2014-04-06

28 maj

Auktorisationer Extriördomare

§ 10

Utgående skrivelser
Inga utgående skrivelser

§ 11

Bosjökloster
Vi har troligen möjlighet att erhålla mark för att ha någon form av prova-på
verksamhet. Vi vet dock ännu inte vart denna mark är belägen.

§ 12

Telefonersättning – rapport från kommittén
Denna punkt skjuts upp till nästa möte.
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§ 13

Rapport från representantskapsmötet i maj
Håkan Persson har via en skrivelse rapporterat från mötet. Det som i huvudsak
diskuterades var organisationsfrågor.

§ 14

Övriga frågor
Pierre Andrén rapporterade från WT-konferensen som han deltog på i mars.
Syftet med konferensen var att samordna synen på provupplägg och bedömning
vid WT. Man gick även igenom förslag till ändringar/förtydliganden i riktlinjer och
RoA. Man genomförde även ett utbildnings-WT för att i grupp skapa ett upplägg
och senare diskutera bedömningar.

§ 15

Kommande styrelsemöte
Förslag på nästa mötesdag är 140804.

§ 16

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

Vid protokollet

Justeras

Jennifer Kolm
sekreterare

Jan Alenfall
ordförande

Birthe Löfqvist

