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Protokoll fört vid styrelsemöte för SSRK:s södra avdelning, 2017-03-21 Ekerödsrasten kl
17.30–20.30

Närvarande:
Ebba Petersson
Lisa Hansson
Bartek Brejski
Berit Persson Qvist
Sofia Larsson
Jonas Brink
Lisa Lyhagen
Icke närvarande:
Sofi Rosén
Niclas Brännström

§ 1 Mötets öppnande
Ordförande Bartek Brejski hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
§ 2 Godkännande av dagordning
Dagordningen fastställdes och godkändes.
§ 3 Val av justeringsman
Berit Persson Qvist valdes att justera dagens protokoll.
§ 4 Föregående mötesprotokoll
Föregående protokoll nr 2- 170216 godkändes och lades till handlingarna.
§ 5 AU-beslut
Ett AU- beslut har tagits för att få utöka plasterna till Tack träningen och göra en
justering i denna budget.
§ 6 Inkomna skrivelser
Skrivelserna gicks igenom.
§ 7 Utgående skrivelser
Inga utgående skrivelser.
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§ 8 Rapporter
Retriever:
Det blir ett WT i Bromölla 1 april.
Spaniel:
Eftersom att vi har fått tillgång till en bra mark kommer det eventuellt anordnas träning i
påskhelgen, mer info kommer.
Utbildning:
Det har varit ett stort intresse för tackträningen den 21 april, platserna lottades ut.
Det kommer att anordnas två stycken provledar utbildningar.
Vi har beslutat att avlasta vår utbildningsansvarig, det innebär att viltspår får själv
anordna sina utbildningar/ kurser.
Utställning:
Kommande utställning är under kontroll och det har börjat komma in anmälningar.
Viltspår:
Vi kommer att adjungera Annika Berntsson, viltspårsansvarig till våra fysiska
styrelsemöten.
§9

Ekonomi och budgetuppföljning
Ekonomin ser bra och stabil ut.
Det finns möjlighet att skaffa swish, detta diskuterades och beslöts att kassören själv
får bestämma om det är ett alternativ vid småinsättningar.

§ 10 Sätesändring skatteverket
Föreningen står registrerad hos den gamla kassören. Styrelsen beslutar att vi ändrar
sätet till sittande kassör, Lisa Lyhagen Kristinedalsgård 4106, 264 94 Klippan.
Lisa skriver till skatteverket.
§ 11 Hemsidan/ Arbete med webbmasters
Just nu delar Anette Björgell, Ann-Kristin Nilsson och Annika Hector på webbmaster
rollen.
Berit tar kontakt med Annika Hector för att se hur de delar upp rollen.
Vi har en kalender på hemsidan som är tom, vi beslutar att säga till webbmastern
att denna kan plockas bort då det blir extra arbete om denna också ska fyllas.
Vi vill att utbildningsfliken på hemsidan ska bli mer synlig.
Till nästa fysiska möte ska vi bjuda in webbmasters för att diskutera hur vi vill att
hemsidan ska se ut, för att kunna snabbt nå ut till så många medlemmar som möjligt.
§ 12 Delning av SSRK
Vi uppfattade på årsmötet, att arbetet med delningen av SSRK är något oklart.
Bartek tar kontakt med Sverker och de närmsta avdelningarna.
§ 13 FB-R
Vi har fått olik information angående FB-R. Vi fick information att Södras ansvarige,
Agneta Joonas skulle avgå. Enligt henne själv vet hon inget om denna information.
Vi tar kontakt med HS för att få rätt information.
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§ 14 Telefonersättning till adjungerade
Vi beslutar att ge ersättning till Viltspåransvarig, Tollingansvarig och
Webbmasteransvarig mot att dem lämnar en rapport till våra fysiska möten.
§ 15 Uppdrag till styrelsen från årsmötet 2017
Från årsmötet fick styrelsen följande uppdrag.
* Lägga till champions i verksamhetsberättelsen. Ebba har fixat detta och det ligger
en uppdaterad version på hemsidan.
* Diskutera ersättning för att anordna retriever mästerskapet. Vi kommer att diskutera
detta när Niclas, jaktretrieveransvarig är närvarande.
* Vilthanteringen. Lisa Lyhagen tar kontakt med Bosse för att se vilket utrymme som
behövs och vad det innebär. Därefter kommer vi att lägga ut en efterlysning på
hemsidan/ Facebook.
* Kontakta Rolf Lindgren angående Field Trial Trophy. Första steget är att hitta
tavlan då den har försvunnit. Därefter kontaktas Rolf Lindgren.
§ 16 Skånska jakt och fiskemässan Bosjökloster
Vi har fått en inbjudan till ett möte inför Jakt och Fiskemässan. Sofia tar hand om
detta. Vi diskuterade om hur vi kan visa oss på mässan och olika förslag kom upp.
§ 17 Funktionärsträff och fullmäktige 2017
Niclas får i uppgift att kontakta en av våra jaktprovsdomare för att fråga om de har
möjlighet att följa med upp till fullmäktige 2017.
Funktionsärsträff- Berit är intresserad att åka eventuellt Sofia. Vi ska fråga
Niclas och Sofi.
Sammankallande i valberedningen är också inbjuden, Bartek kontaktar Ann-Kristin.
§ 18 Övriga frågor
Ändra på hemsidan så att suppl1@ssrksodra.com står på Sofia och
suppl2@ssrksodra.com står på Jonas.
Just nu har vi två bankgiron som går till samma konto. Lisa får själv bestämma om hon
vill ha två konto, ett till vart bankgiro.
§ 19 Nästa möte
Nästa möte blir den 17/5 kl 18.30 via skype.
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§ 20 Mötets avslutande
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Justeras

Ebba Petersson
sekreterare

Bartek Brejski
ordförande

Berit Persson Qvist

