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Protokoll fört vid styrelsemöte för SSRK:s södra avdelning, 2017-06-15 på Ekerödsrasten kl.
18.30-20.30

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

§ 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 Lyhagen valdes att justera dagens protokoll.
§ 4 Föregående mötesprotokoll
Föregående protokoll nr 5 godkändes och lades till handlingarna.
§ 5 AU-beslut
Vi sponsrar med resekostnaden till Lag- SM Retriever och
med anmälningsavgiften till SM i viltspår.
Inköp av en PC till sekreterarrollen.
§ 6 Inkomna skrivelser
Skrivelserna gicks igenom.
§ 7 Utgående skrivelser
Inga utgående skrivelser sen senaste mötet.
§ 8 Ekonomi och budgetuppföljning
Ekonomi och budget ser bra ut.
§ 9 Rapporter
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Retriever:
Retrievermästerkapet är under planering. Det ser bra ut med ekonomi och sponsorer.
Det är på gång en särskild hemsida.
A-provs kommittén har haft sitt första möte och har börjat planera höstens prov.
Spaniel:
Södra kommer inte att anordna derbyt. Det är en del prov som är utlagda.
Utbildning:
”Prova-på-öppen” är framflyttad och nytt datum inte satt än. Lisa kommer ev. göra en
intressekoll på hemsidan/Facebook innan vi går vidare i planeringen. Tack-träningarna i
juli är självklart öppna även för dem som varit funktionärer på spaniel- och Tolling
jaktprov. Många anmälda till den 14/7, men tyvärr mycket få anmälningar till den 21/7.
Lisa och Lisa kommer tillsammans gå igenom budgeten för mocktrial-helgen den 21–23
april för att se om det är något som avviker då det var några poster i
halvårsredovisningen som diffade.
Utställning:
Utställningen i Hasslarp gick bra.
§ 10 Bosjökloster
Vi har lagt förslag på att använda hästhagen för aktiviteter. Detta lät intressant. Vi
kommer att få en timme/pass. Finns lite förslag på att ha en uppvisning/clinic. Sofia ska
ta kontakt och försöka fixa så att vi kan få mer än en timme.
§ 11 Hemsidan-utbildning
Sofi och Lisa har tagit fram ett förslag på ny utformning av utbildningssidan på
hemsidan. Sofi tar kontakt med Anette, webbmaster.
§ 12 Viltspår
1 juni avgick Annika Berntsson som viltspårsansvarig.
Vi har fått en ny viltspårsansvarig- Malin Persson som kommer dela ansvaret med
Ulrica Hall.
Ulrica kommer att ha ansvar för rörliga spår för SSRK:s raser, de andra raserna
kommer Malin ha ansvar för.
§ 13 Övriga frågor
Vi kommer att skicka blommor till Sten Christoffersson begravning för 500kr.
§ 14 Nästa möte
Nästa möte blir den 10/8 kl. 17.30 på Ekerödsrasten
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§ 15 Mötets avslutande
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.
Vid protokollet

Justeras

Ebba Petersson
sekreterare

Bartek Brejski
ordförande

Lisa Lyhagen

