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Protokoll fört vid styrelsemöte för SSRK:s södra avdelning, 2018-05-23 via videokonferens
kl. 19.00

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

§ 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
Lisa Hansson valdes att justera dagens protokoll.
§ 4 Föregående mötesprotokoll
Föregående protokoll nr 4–180419 godkändes och lades till handlingarna.
§ 5 AU-beslut
Inga AU-beslut sedan förra mötet.
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§ 6 Inkomna skrivelser
Skrivelserna gicks igenom.
14 mars
21 mars
22 mars
23 mars
26 mars

28 mars
v.14
25 april
26 april

16 maj

Förtydl av ställningstagande ang förtroendevalda
inom SSRK
Betr Handbok för utställningsansvariga
Enkät från SKK gällande GDPR
Nya auktorisationer exteriördomare
HS-protokoll med bilagor, möte 20180211-11
Info från SKKs Mentalpool
Påminelse - Inbj till livesänd info från ordf i SKKs
Utbildnkommitté
Inbjudan till utbildning i Föreningsteknik
Inbjudan till webinarium om GDPR - 20 april
kl19.00-20.30
Medlemsstatistik

Godkänt Utställningsprogram för 2020
Brev från SKKs valberedning
GDPR support via telefon
Inbjudan Representantskapsmöte
Remiss Viltspårdomare Mämmi Hjördis
Remiss Spanieldomare B Brejski, C Jönsson, L
Stoltz, M Hallgren

Vi bestämde att länka till huvudstyrelsens hemsida ang. GDPR.
§ 7 Utgående skrivelser
Inga utgående skrivelser.
§ 8 Ekonomi och budgetuppföljning
Inga avvikelser eller oförväntade händelser finns att rapportera. Ekonomin ser stabil ut.
§ 9 Rapport från kommittéerna
Retriever: B och C- prov flyter på. Efterlysningar har gjorts för att få fler personer till Aprovs-kommittén, förändras inte situationen kommer konsekvensen bli färre prov.
Troligtvis kommer EKL drabbas framför KKL.
Utställning: Närmast är utställningen i Hasslarp med 630st hundar anmälda.
Utbildning: Steward och provledarutbildningarna är avklarade. Närmast omcertifigering
av provledare. Det har varit dålig respons och är bara 2 anmälda.
PR: Inget nytt med mässorna.
Spaniel: Försöker hitta ett datum för ett kommittémöte. Två vattenprov är inplanerade.
Ett i början av juni.
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§ 10 Genomgång av motion
Golden retriever klubben har kommit med ett förslag till en motion om att införa
officiella WT. Styrelsen diskuterade frågan utifrån flera aspekter, så som avelsgrundande
meriter, efterfrågan från medlemmar, hur grannländerna har valt att göra m.m. Styrelsens
medlemmar är jämt fördelade på för, emot och väljer att ej uttala sig p.g.a. bristande
erfarenhet i frågan.
§ 11 Övriga frågor
Lisa H har haft kontakt med Sofi Rosén angående funktionärsrollen. Sofi kommer
med ett förslag om upplägg tills nästa möte.
Styrelsen har diskuterat i vilket sammanhang som förtjänsttecknet ska delas ut till Jörgen
och Rita Sandberg som ej hade möjlighet att närvara på årsmötet.
§ 12 Nästa möte
Nästa möte blir den 19/6 kl. 17.30 på Ekerödsrasten.
§ 13 Mötets avslutande
Ordförande tackar för förtroendet för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet

Justeras

Ebba Petersson
sekreterare

Bartek Brejski
ordförande

Lisa Hansson
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