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Protokoll fört vid styrelsemöte för SSRK:s södra avdelning, 2018-04-19 på Ekerödsrasten kl.
17.30

Närvarande:
Ebba Petersson
Lisa Lyhagen
Niclas Brännström
Bartek Brejski
Jonas Brink
Sofia Palmqvist
Icke närvarande:
Lisa Hansson
Berit Persson Qvist
Joakim Persson

§ 1 Mötets öppnande
Ordförande Bartek Brejski hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
§ 2 Godkännande av dagordning
Dagordningen fastställdes och godkändes med tillägg § 11 Rapport från kommittéerna.
§ 3 Val av justeringsman
Sofia Palmqvist valdes att justera dagens protokoll.
§ 4 Föregående mötesprotokoll
Föregående protokoll nr 3–180303 konstituerande möte och protokollet från årsmötet
godkändes och lades till handlingarna.
§ 5 AU-beslut
Inga AU-beslut sedan förra mötet.
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§ 6 Inkomna skrivelser
Skrivelserna gicks igenom.

28 jan
29 jan
02 feb
08 feb
09 feb
13 feb
16 feb

20 feb
22 feb
05 feb
09 mars
14 mars

Påminnelse om regelrevidering viltspårreglerna
SSRKs instruktörsutbildning diplomeringsnivå Viltspår
GDPR - Spara snålt och rensa generöst
Uppdaterad rutin för inbjudan av utländska exteriördomare
GDPR - Ostrukturerat material
Nedräkning till Agrias Hundpromenad
Medlemsstatistik per 20180131
Remiss - viltspårdomare Anders Henningsson
Protokollsutdrag §456 HS-möte 20171125--26
Remiss - Regelrevidering Retrieverjaktprov A och B
Inbjudan Representantskapsmöte 2018
Inbjudan Funktionärsträffen 2018
Auktorisation spanieljaktprovsdomare A Petra Johansson
Auktorisation spanieljaktprovsdomare A Marcus Sjöborg
Inbjudan till livesänd information från ordf i SKKs
Utbildnkommitté
GDPR - Kan ni bocka av allt på checklistan nu?
Medlemsstatistik februari
Förtydl av ställningstagande ang förtroendevalda inom SSRK

§ 7 Utgående skrivelser
Svar till HS på den inkomna skrivelsen ”ställningstagande angående förtroendevalda
inom SSRK”.
Vår utgående skrivelse ligger tillhanda för medlemmarna på hemsidan.
§ 8 Ekonomi och budgetuppföljning
Det finns inte så mycket information om ekonomin just nu då provsäsongen precis har
börjat och några prov har blivit inställda.

§ 9 Nya GDPR-lagen
Vi behöver gå ut och informera alla våra funktionärer inom avdelningen att vi har deras
personuppgifter i ett register.
Hemsidan behöver inventeras på vad vi har i historiken och eventuellt ta bort gamla
inlägg.
Vi måste lägga ut en integritetpolicy på hemsidan om hur vi hanterar personuppgifter. HS
arbetar fram en som vi kan ta del av.
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§ 10 Funktionärsträffen
Angående frågan i förtroendevaldas agerande i andra klubbar så är det SKK som
tar beslut hur detta skall tolkas. Huvudstyrelsen i SSRK kan inte ta egna beslut utanför
SKK:s beslut.
Det påpekades att vi har tappat medlemmar p.ga huvudstyrelsens agerande hittills.
I statistiken ser man att WT ökar, B-proven ligger på samma nivå som tidigare år.
Vi i södra har minst bortlottningar.
PM för B-prov får inte längre läggas ut på SSRK prov utan måste mejlas ut till deltagarna.
Egenskapspoängen kommer att tas bort från protokollet då det anses som extra arbete
och att det ändå inte protokollförs någonstans.
HS la fram ett förslag till ännu ett Riksmästerskap per år, fast ett som går på B-prov.
Avdelningarna tycker först att ekonomin ska först ses över på det riktiga mästerskapet
så att det blir mer fördelat på alla avdelningar.
Remissen för regelrevidering verkar bra. Alla var enade om att det är bra om det ändras till
en enkel gemensam regelstomme och att det ska bli lättare att ändra/ ta bort småsaker.

§ 11 Rapport från kommittéerna
Retriever: WT i Bromölla, B-prov ÖKL i Stensnäs blev inställt p.ga snö/ frusna dammar.
EKL i Ljungby blev också inställt.
PR: Ingen återkoppling från mässorna. Elmia är öppna för förslag ifall vi har någon idé
på någon form av uppvisning.
Spaniel: Spanielkommittén är igång och har börjat planera några prov. Spaniel SM
kommer att gå på Annelund första helgen i november. Detta kommer att vara ett
JIS arrangemang.
Utbildning: Retrieverkurs för Heidi Kvan är nyligen avklarad med positiv
respons. Stewardutbildning början av Maj.
Utställning: Pågång med arbete inför Hasslarps utställningen.

§ 12 Övriga frågor
Sofia kommer att få en PR mejl så att Jonas kan ta över suppl1 mejlen och
att Joakim får suppl2 mejlen. Bartek tar kontakten med webbmaster.
§ 13 Nästa möte
Nästa möte blir via videokonferens 23/5 kl. 19.00.
Preliminärt ett fysiskt möte vecka 24.
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§14 Mötets avslutande
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Justeras

Ebba Petersson
sekreterare

Bartek Brejski
ordförande

Sofia Palmqvist

