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Protokoll fört vid styrelsemöte för SSRK:s södra avdelning, 2017-01-24 Ekerödsrasten kl
17.30-20.30

Närvarande:
Niclas Brännström
Lisa Hansson
Berit Persson Qvist
Sofi Rosén
Sofia Larsson
Jennifer Kolm
Ebba Petersson
Annika Berntsson adjungerad
Icke närvarande:
Anna von Blixen Finecke
§ 1 Mötets öppnande
Vice ordförande Jennifer Kolm hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
§ 2 Godkännande av dagordning
Dagordningen fastställdes och godkändes med tillägg.
§ 3 Val av justeringsman
Lisa Hansson valdes att justera dagens protokoll.
§ 4 Föregående mötesprotokoll
Föregående protokoll nr 8 godkändes och lades till handlingarna.
§ 5 AU-beslut
Inga AU beslut sedan förra mötet.
§ 6 Inkomna skrivelser
Skrivelserna gicks igenom. Niclas fick i uppgift att arbeta fram en text angående lagSM.
Remissen angående SKKs omorganisation kommer diskuteras på nästa styrelsemöte.
§ 7 Utgående skrivelser
Remissvar på framtida spanielklubb.
B) Vi har fått ett mail från HS med kritik och ifrågasättande mot vår spanielverksamhet.
Styrelsen är enig om att denna kritik är starkt orättvis och visar en bristande insikt om Södras
spanielverksamhet samt en bristande respekt för de ideellt arbetande. Styrelsen beslutade
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att Anna och Sofi skickar en skrivelse till HS om att detta bemötande och tillvägagångssätt
inte är OK.
Sofi kommer även att kontakta administratören för den facebook-grupp som har ett namn
där ”SSRK Södra” ingår och be denne ändra namnet. Anledningen är att avdelningen inte har
något med denna grupp att göra, inte har administrationsrättigheter och därför inte vill
förknippas med sidan.
C) Styrelsen beslutade att utse Annika Berntsson som ny viltspåransvarig.
§ 8 Ekonomi och budgetuppföljning
Ekonomin ser stabil ut. Avdelningen gör ett stort positivt resultat 2016.
§ 9 Process för handlingar till årsmötet 2017
Vi har gått igenom handlingarna inför årsmötet. Vi bestämde att champions inte tas upp i
verksamhetsberättelsen utan uppvaktas på årsmötet istället.
Styrelsen ser en risk att avdelningen inte kommer kunna genomföra alla aktiviteter 2017
pga funktionärsbrist. Sofi författar en text om detta som vi lyfter in i verksamhetsplanen.
§ 10 Övriga frågor
Till minne av Mikael Bagge väljer vi att sätta in pengar till apportera för livet.
Det kommer även bli något liknade för att hedra Gert Olle Lindqvist.
§ 11 Nästa möte
Nästa möte blir den 14/2 kl 18.30 via videokonferens.
§ 12 Mötets avslutande
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Justeras

Ebba Petersson
sekreterare

Jennifer Kolm
ordförande

Lisa Hansson

