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Protokoll fört vid styrelsemöte för SSRK:s södra avdelning i Lund 2014-09-24
Närvarande:

Jan Alenfall
Jennifer Kolm
Berit Persson Qvist
Håkan Persson
Susanne Nilsson

Anmält förhinder:

Daniel Nilsson
Hans Follin
Birthe Löfqvist
Carina Persson

§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
Susanne Nilsson valdes att justera dagens protokoll.

§4

Föregående mötesprotokoll
Protokoll 6/2014 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
§ 7.1 Planering inför 2014/2015
Styrelsen diskuterade möjligheten att hinna med att anordna ett arrangemang i
form av en föreläsning under 2014. Några idéer skall följas upp.
§ 7.2 Att göra-listan
-

§8

Arbetsgrupper – kort rapportering
En kort avrapportering av varje verksamhetsområde gavs enligt nedan:
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§8.1 Viltspår
§8.2 Retriever
Eventuellt kommer ett särskilt prov i ökl att anordnas. Telefonmöte med
samverkansgruppen har lett fram till att vi stämt av de olika provdatumen för
2015 så att proven i Södra, Småland och Västra inte ska krocka.
§8.3 Spaniel
Ett öppet planeringsmöte kommer äga rum 19/10.
§8.4 Utbildning
Två stycken har anmält intresse för att gå diplomeringsutbildningen. En kurs i hur
man syr dummys kommer anordnas i november.
§8.5 Utställning
Allt går som planenligt inför utställningen i Åstorp 8/11.
§8.6 Samverkansgruppen
Telefonmöten rullar på i olika kommittéer. Vårt förslag är att vi framöver har en
fysisk träff per år.
§9

Inkomna skrivelser
Datum
21 aug

AVSER
Utställningsprogram 2016
Protokoll från Spanielkommittén 2014-05-01
Bilaga 1, 2, 3 till Protokoll SJK 2014-05-01
Protokoll från HS möte 2014-05-17

28 aug

Auktorisationer / Exteriördomare

5 sept

Medlemstatistik per den 2014-08-31
Utställningsprogram 2015 - 2017

11 sept

Brev remissförslag Jaktprovsbestämmelser retriever 2017
Remissförslag A-prov
Remissförslag B-prov
Remissförslag Championatregler

19 sept

Remiss – jaktprovsdomare retrieverprov
Remiss – Regelrevidering 2017 / jakt tolling

§ 10

Utgående skrivelser
Inga utgående skrivelser.
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§ 11

Avtal med de som går diplomutbildningen
Ett utkast skrevs och kommer att skickas runt till alla styrelsemedlemmar för
godkännande.

§ 12

Förbereda valberedningen inför årsmöte 2015
Jennifer Kolm fick i uppdrag att prata med Mirjam Axner.

§ 13

Telefonersättning – rapport från kommittén
Kommittén föreslår att alla i styrelsen ska ha samma ersättning, 1500 kr. Detta
förslag kommer läggas som en proposition till årsmötet.

§ 14

Bosjökloster 2014, rapport och utvärdering
Pga. regnovädret och översvämningar kunde vi inte ha bemannat tält hela
söndagen. Styrelsen diskuterade vad som behöver förbättras till nästa år i form
av marknadsföringsmaterial. Vi diskuterade även idéer kring att anordna någon
form av hundaktivitet.

§ 15

Övriga frågor
Inga övriga frågor.

§ 16

Nästa möte
Nästa möte är 141022.

§ 17

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

Vid protokollet

Justeras

Jennifer Kolm
sekreterare

Jan Alenfall
ordförande

Susanne Nilsson

