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Protokoll fört vid styrelsemöte för SSRK:s södra avdelning i Lund 2014-11-26
Närvarande:

Jan Alenfall
Jennifer Kolm
Berit Persson Qvist
Daniel Nilsson
Birthe Löfqvist
Hans Follin
Susanne Nilsson

Anmält förhinder:

Carina Persson
Håkan 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
Daniel Nilsson valdes att justera dagens protokoll.

§4

Föregående mötesprotokoll
Protokoll 7/2014 godkändes och lades till handlingarna. Protokoll 8/2014
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
§ 7.1 Planering inför 2015
Två föreläsningsidéer skall följas upp för vintern.
§ 7.2 Att göra-listan
Styrelsen beslutade att köpa in presentartiklar att användas till t.ex. domar- och
markägaregåvor.
Ett första utkast av den nya informationsbroschyren visades och godkändes.
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§8

Arbetsgrupper – kort rapportering
En kort avrapportering av varje verksamhetsområde gavs enligt nedan:
§8.1 Viltspår
Nästa år blir det återigen prov i Genarp och Tyringe.
§8.2 Retriever
Vi har genomfört ett särskilt prov i ÖKL. 20 anmälda till 8 platser. Vi har haft ett
möte gällande regelrevideringen där 13 stycken dök upp. Vi har fått en förfrågan
om Paw of Sweden Trial kan hållas i södra avdelningen 2015. Styrelsen var
mycket positiv till detta.
§8.3 Spaniel
Ett nytt spanielmöte är planerat till januari. Nya prov är planerade.
§8.4 Utbildning
Vi kommer arrangera kurser i hur man gör koppel och sk. pangplattor.
§8.5 Utställning
Utställningen i Åstorp har varit och allt löpte väl.
§8.6 Samverkansgruppen
Vi ska ge förslag till de andra avdelningarna att ha ett möte i mars 2015.

§9

Inkomna skrivelser
Datum
06 nov

AVSER

06 nov

Auktorisationer - exteriördomare

Medlemsstatistik

§ 10

Utgående skrivelser
Inga utgående skrivelser. Styrelsen beslutade att författa en skrivelse till HS
angående ekonomin.

§ 11

Valberedningen inför årsmöte 2015
Tillsammans med valberedningens ordförande, Mirjam Axner, diskuterades
styrelsens sammansättning inför 2015. Valberedningen har som mål att hitta
kandidater före jul.

§ 12

Verksamhetsplan, verksamhetsberättelse och budget inför årsmöte 2015
Alla styrelseledamöter skall skicka sitt material inför årsmötet 2015 till Jennifer
som sammanställer.
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§ 13

Övriga frågor
Inga övriga frågor.

§ 14

Nästa möte
Nästa möte är 150121.

§ 15

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

Vid protokollet

Justeras

Jennifer Kolm
sekreterare

Jan Alenfall
ordförande

Daniel Nilsson

