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Protokoll fört vid styrelsemöte för SSRK:s södra avdelning, 2016-06-29 videokonferens kl
18.30-20.30

Närvarande:

Berit Persson Qvist
Niclas Brännström
Jennifer Kolm
Lisa Hansson
Ebba Petersson
Anna von Blixen Finecke
Sofi Rosén
Katarina Forsberg (adjungerad)
Jan Alenfall (adjungerad punkt 9)

Icke närvarande:

Sofia Larsson

§ 1 Mötets öppnande
Ordförande Anna von Blixen Finecke hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
§ 2 Val av sekreterare
Berit valdes att föra dagens protokoll
§ 3 Godkännande av dagordning
Dagordningen fastställdes och godkändes med tillägg.
§ 4 Val av justeringsman
Lisa Hansson valdes att justera dagens protokoll.
§ 5 Föregående mötesprotokoll
Föregående protokoll godkändes men lades inte till handlingarna då underskrift saknas.
§ 6 AU-beslut
Inga AU beslut sedan förra mötet.
§ 7 Inkomna skrivelser
Skrivelserna gicks igenom.
§ 8 Utgående skrivelser
Samtliga styrelseledamöter står bakom den skrivelse som Niclas förberett angående
sponsoravtalet med Royal Canin. Anna ombesörjer att denna skrivs under och skickas till
HS.
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§ 9 Rapporter
Tolling: Jan lägger en utbildningsplan samt budget för nästa år gällande.
Retriever: WT förbereds till tävlingarna i Möcklö och Elmia. A-provsmöte nästa vecka, de
flesta proven är lagda för hösten. Minus 15.000 kr planeras för det internationella
tvådagarsprovet. Janne Stihl certifierar deltagarna i C-provsdomarutbildningen.
Retrievermästerskapet för 2017 planeras. Dessvärre ser det just nu ut som om våra prov
och WTs kommer att bli färre till antalet under 2017. Detta pga bristen av funktionärer
samt att arbetsbelastningen anses som för hög för de ansvariga.
Spaniel: Höstens jaktprov är planerade.
Utbildning: Få anmälningar till bumper-kursen.
§10 Ekonomi och budgetuppföljning
Rapport skickas ut snarast efter halvårsskiftet. Ekonomin ser bra ut.
§11 Sekreterarrollen
Petra Ingemansson avsäger sig sitt uppdrag som sekreterare och lämnar därmed
styrelsen. Styrelsen beslutade att Ebba Petersson får uppdraget som sekreterare.
§12 Viltspår
De praktiska förutsättningarna för överlämnandet av viltspårverksamheten till Marie
Bengtsson gås igenom. Anmälningarna till rörliga spår går nu till Marie.
§13 Elmia samt mässkläder
Domarna från WT-utbildningen deltager på Elmia. 6 beach-flaggor är inköpta. 50 svarta
västar ska beställas.
§14 Övriga frågor
Inga frågor förelåg.
§15 Nästa möte
Nästa möte blir den 17/8 kl 17.30 på Ekerödsrasten.
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§16 Mötets avslutande
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.
Vid protokollet

Justeras

Berit Persson Qvist
sekreterare

Anna Blixen Finecke
ordförande

Lisa Hansson

