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Protokoll fört vid styrelsemöte för SSRK:s södra avdelning, 2017-05-17 Ekerödsrasten kl.
17.30–21.00

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

§ 1 Mötets öppnande
Ordförande Bartek Brejski hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
§ 2 Godkännande av dagordning
Dagordningen fastställdes och godkändes med tillägg 8B.
§ 3 Val av justeringsman
Lisa Hansson valdes att justera dagens protokoll.
§ 4 Föregående mötesprotokoll
Föregående protokoll nr 4–170521 godkändes och lades till handlingarna.
§ 5 AU-beslut
Inga AU-beslut
§ 6 Inkomna skrivelser
Skrivelserna gicks igenom.
§ 7 Utgående skrivelser
Inga utgående skrivelser.
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§ 8 a) Ekonomi och budgetuppföljning
Ekonomin ser fortsatt bra och stabil ut.
b) Lag-SM kostnadstak
Tidigare beslut att betala resor och boende togs upp igen. Styrelsen har beslutat om
ett kostnadstak på 5000 kr för laget som deltar i lag SM.

§ 9 Rapport från kommittéerna
Retriever
Vilthanteringen löst. Emil Sandström tar över efter Bosse Ferm. Vi hyr in oss hos en
företagare i Nogersund. 3 pallplatser med en månadshyra om 200 kr/pall.
Det har varit svårt att få anmälningar till B-proven, vi har behövt förlänga
anmälningstiden.
Nytt WT nybörjarklass i Helsingborg tillkommer.
Kommittén för Retrievermästerskapet (14–15 nov) är igång med sitt arbete. Prio är att få
upp Websida för Retrievermästerskapet. Fokus ligger även på ekonomi och med att hitta
sponsorer.
Spaniel
3 provtillfällen är klara och bokade: ÖKL Trelleborg den 21/10, SKL Parsläpp Norra Mellby
den 11/11 och SKL Parsläpp Karlshamn 17/12.
På funktionärsträffen framfördes önskemålet från HS att Södra ska anordna
Unghundsderbyt 2017. Sofi begär mer information från HS innan vi tar ett beslut om
detta på nästa styrelsemöte.
Den stora utmaningen just nu är att engagera funktionärer, vi gör ett utskick till förra
årets funktionärer men även efterlysning på hemsidan och FB.
Ingen lycka ännu angående att hitta vandringspriset Field Trial Trophy. Tidigare vinnare
säger sig ha lämnat tillbaka tavlan men vet inte till vem. Vi fortsätter att efterlysa priset.
PR
Lisa Hansson och ev. Berit Persson Qvist deltar i planeringsmöte den 30/5 på
Bosjökloster inför Jakt& Fiskemässan den 28–29 aug. Ny diskussion om eventuella
aktiviteter tas upp på nästa styrelsemöte.
Utställning
Flyter på bra med 650 anmälningar till Hasslarp.
Berit undersöker möjligheten att köpa in tjänsten att sköta allt det administrativa då det
är mycket tidskrävande och det inte verkar finnas någon som är villig att ta över efter
utställningsansvaret ideellt.
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Tolling
Fulla prov och allt rullar på väl. Eventuellt blir det extra prov till hösten.
Viltspår
Tyvärr står vi igen utan viltspåransvarig från den 31 maj. Vi efterlyser ny ansvarig på
hemsidan och FB. Tillsvidare måste vi plocka ner anmälan till rörligt prov från hemsidan.
Utbildning
Sidan för utbildning och träningar måste utvecklas och bli bättre. Lisa kallar in separat
kommitté för detta. Resultatet presenteras till nästa möte.
§ 10 Fullmäktige
Bartek Brejski, Niclas Brännström och Lisa Lyhagen representerar Södra avdelningen på
fullmäktige. Styrelsen har gått igenom och diskuterat samtliga propositioner och
motioner inför fullmäktige.
§ 11 Från funktionärsträffen
a) Sponsoravtal med Royal Canin och Agria
HS har trots starka reaktioner från flera avdelningar tecknat ett nytt avtal med Royal
Canin innan funktionärsträffen. Lokala avdelningarna får skaffa egna sponsorer dock ej
foder eller försäkringar pga. av avtalen med Royal Canin och Agria. Oklart vad som
egentligen gäller då det tidigare varit tillåtet med sponsring från andra
foderleverantörer.
b) Spaniel och retriever klubb delning
HS har tillsatt utredningar för delningen av Spaniel och retriever i olika klubbar. Men då
inga motioner ang. delning kommit in till HS kommer detta inte att kunna beslutas till
Fullmäktige 2017.
c) FB-R
Det har framkommit att alla funktionärer vid FB-R får betald ersättning. Styrelsen ställer
sig mycket kritisk till detta då detta endast gäller funktionärer på FB-R, vi har ett stort
antal funktionärer som ställer upp i andra verksamheter utan att ens ha rätt till
körersättning.
§ 12 Övriga frågor
Inga övriga frågor.
§ 13 Nästa möte
Torsdagen den 15/6 kl. 18:30 via Skype.
§ 14 Mötets avslutande
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.
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Vid protokollet

Justeras

Sofi Rosén

Bartek Brejski
ordförande

Lisa Hansson

