
 

Protokoll nr 6/2014 
 

Sidan 1 av 4 

 

   
 

Protokoll fört vid styrelsemöte för SSRK:s södra avdelning i Lund 2014-08-18 
 

 

Närvarande:  Jan Alenfall 
  Jennifer Kolm 
  Berit Persson Qvist 
  Birthe Löfqvist  

Carina Persson 
Susanne Nilsson 
Daniel Nilsson 

 
Anmält förhinder: Håkan Persson 

Hans Follin 
 
 

 

§ 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 
Berit Persson Qvist valdes att justera dagens protokoll. 

 

§ 4 Föregående mötesprotokoll 
Protokollen 4/2014 samt 5/2014 godkändes och lades till handlingarna. 

 
§ 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 2014/2015 
Styrelsen diskuterade möjligheten till att arrangera tollingträning. Prova-på-
provet i juni var väldigt uppskattat och styrelsen vill se mer av dem framöver. 
Styrelsen diskuterade även att prova ”öppet-hus-träningar” i apportering under 
2015. Detta bl.a. för att fånga upp nybörjare samt för att ordna en mötesplats 
med möjlighet till nätverkande.  
 
§ 7.2 Att göra-listan 
- 
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§ 8 Arbetsgrupper – kort rapportering 
En kort avrapportering av varje verksamhetsområde gavs enligt nedan: 
 
§8.1 Viltspår 
- 
 
§8.2 Retriever 
4 KKL planeras.  
Svårt att få domare under hösten gör att det inte blir många prov.  
Våra prov öppnas i SSRK-prov alldeles för sent inpå datumet.  
Vi diskuterar att köpa småviltsjakt och sälja skytteplatserna.  
Vi samarbetar med Småland och Västra för att optimera verksamheter samt för 
att se till att provdatum inte krockar. Inofficiellt A-provsmästerskap planeras i 
detta samarbete att genomföras i november. Vi ska även anordna inofficiellt A-
prov samt en kurs i SSRK-prov i Jönköping 7/2-2015.  

 
§8.3 Spaniel 
10/10 har Småland ett fältprov i Kristianstad.  
11-12/10 anordnar vi fältprov i Höör.  
 
§8.4 Utbildning 
Henrik Vilendal kommer 22-23 augusti. Platserna är fullbokade. Det blir dock 
inget mock trial 24 augusti p.g.a. för få anmälningar.  

 
§8.5 Utställning 
Styrelsen godkänner att Berit Persson Qvist får tillgång till Bankgirot för att läsa 
av insättningarna på kontot. Detta för att hon lättare ska kunna stämma av 
inbetalningar till utställningarna.  
 
§8.6 Samverkansgruppen 
- 
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§ 9 Inkomna skrivelser 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S 
 
Styrelsen beslutade att lägga remissen inför regelrevidering Spanielprov på 
hemsidan för att ge medlemmarna en möjlighet att tycka till.  
 

§ 10 Utgående skrivelser 
Inga utgående skrivelser  
 

§ 11 Bosjökloster 
Vi kan inte genomföra någon praktisk verksamhet p.g.a. brist på funktionärer. 
 

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

 
§ 13 Övriga frågor 

Valberedningen skall kontaktas och uppmanas att redan nu starta arbetet inför 
årsmöte 2015.  
 

§ 14 Kommande styrelsemöte 
Förslag på mötesdagar under hösten är 140924, 141022, 141126. 

 
 
 
 
 

Datum AVSER 

12 juni Inbjudan till utbildning för ordf, sekr, kassör 

 Avauktorisation viltspårsdomare 

 Protokollutdrag nr 3/ 2014 

19 juni Minnesanteckningar Representantskapsmötet 17-18 maj 

 Remiss inför regelrevidering Spanielprov 2017 

 Artikel från SKK Jakthundskommittén 

25 juni Påminnelse om medlemskontroll 

26 juni Uppdaterat material ”Handbok för utställningsansvariga” 

18 juli Medlemstatistik per den 2014-06-30 

 Hamiltonplaketten 2015 

 SKKs Förtjänsttecken 2015 

8 aug Auktorisationer / Exteriördomare 

 Tillträdesförbud / Gregor Nemanic 

15 aug Medlemstatistik per den 2014-07-31 

 Inbjudan Diplomeringsutbildning instruktör 
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§ 15 Mötets avslutande 
Ordförande Jan Alenfall tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 
 

 
 
Vid protokollet  Justeras 
 
 
 
 
Jennifer Kolm  Jan Alenfall 
sekreterare   ordförande 
 
 
 
 

    Berit Persson Qvist 


