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Protokoll fört vid styrelsemöte för SSRK:s södra avdelning, videokonferens 2016-05-18
kl 18.30-20.30

Närvarande:

Berit Persson Qvist
Niclas Brännström
Jennifer Kolm
Sofia Larsson
Lisa Hansson
Ebba Petersson
Katarina Forsberg (adjungerad)

Anmält föhinder:

Anna von Blixen-Finecke
Sofi Rosén
Petra Ingemansson

§1

Mötets öppnande
Vice ordförande Jennifer Kolm hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§2

Godkännande av dagordning
Dagordningen fastställdes.

§3

Val av sekreterare
Berit Persson Qvist utsågs att skriva dagens protokoll.

§4

Val av justeringsman
Niclas Brännström valdes att justera dagens protokoll.

§5

Föregående mötesprotokoll
Inga protokoll kunde läggas till handlingarna.

§6

AU-beslut
AU har fattat beslut om att vi ska vara delaktiga i Elmia-mässan och där arrangera
ett WT.

§7

Inkomna skrivelser
Inkomna skrivelser gicks igenom.

§8

Utgående skrivelser
Inga utgående skrivelser.

Protokoll nr 4/2016
Sidan 2 av 3
§9

Rapport från kommittéerna
Retriever: Niclas rapporterade om utbildningen för C-provsdomare som Janne Stihl
är huvudinstruktör för. Mocktrial, flera WT och B-prov är genomförda. WTs har gått
med god ekonomisk vinst.
Utbildning: Det är stort intresse för kurser och tackträning.
Utställning: 690 anmälningar till Hasslarp vilket är 90 anmälningar fler än förra året.

§ 10

Ekonomi och budgetuppföljning
Eftersom vi fick för lite utbetalt för medlemsavgifter förra året kommer vi att erhålla
60.000:- detta år. Utställningen kommer generera över budget och vi kommer även
få ersättning från HS för den framtagna informationsbroschyren. Dessa stora poster
gör att ekonomin ser väldigt god ut för året.

§ 11

Hemsidan
Önskemål att sortera antalet bilder som skickas till Webmaster. Niclas skickar
påminnelse till provledare att redovisa resultat snarast efter prov. Lisa och Katarina
arbetar med kurssidan på vår hemsida. Katarina lägger ut information på hemsidan
angående tackträningarna.

§ 12

Sekreterarrollen
Det ser ut som om den av årsmötet valda sekreteraren inte kommer kunna fullfölja
sitt uppdrag. Styrelsen beslutade om en tillfällig handlingsplan. Berit för tillsvidare
mötesprotokoll. Sofia tar hand om rapportering till ”Apportören”. Jennifer
kontrollerar mailen. Anna fick i uppdrag att kontakta Petra.

§ 13

Tollingansvarig
Styrelsen beslutades att utse Jan Alenfall till Tollingansvarig. Jan kommer att
adjungeras till styrelsemötena.

§ 14

Viltspår
Styrelsen Beslutades att adjungera Marie Bengtsson till viltspåransvarig och att hon
enbart börjar arbeta med de rörliga spåren. Niclas ställer upp som mentor. Lisa
kollar med Lars Kvist vilka domare som dömmer på våra prov. Jennifer kontaktar
Helen för att kontrollera status vg DM och Tyringeprovet.

§ 15

Elmia och mässkläder
Vi kommer att ha monter på Elmia-mässan och behöver beställa fler beach-flaggor.
Niclas frågar Jan Alenfall var tidigare flaggor beställts. Sofia kontaktar Teba
angående sponsring. Lisa kontaktar Chavalier och Katarina kollar tryckeri. Cprovskommittén arbetar vidare med förhandlingen kring vårt WT.

§ 16

Övriga frågor
Inga frågor förelåg.
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§ 17

Nästa möte
Nästa möte blir 29/6 kl 18.30 (telefonmöte). Mötet därefter blir den 17/8 kl 17.30
på Ekerödsrasten.

§ 18

Mötets avslutande
Vice ordförande Jennifer Kolm tackade för visat intresse och förklarade mötet
avslutat.

Vid protokollet

Justeras

Berit Persson Qvist
sekreterare

Jennifer Kolm
ordförande

Niclas Brännström
Justeringsperson

