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Protokoll fört vid styrelsemöte för SSRK:s södra avdelning, 2017-08-10 på Ekerödsrasten kl.
17.30

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

§ 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 6–170615 godkändes och lades till handlingarna.
§ 5 AU-beslut
Vi har flyttat vår kallvilts förvaring eftersom veterinärmottagningen vi tidigare haft hjälp
av lägger ner. Vi kommer att få betala hyra (6000kr/år) för detta och även behöver köpa
in en ny frysbox (ca 6000 kr) för tillfällig förvaring. Den 12 år gamla frysboxen kommer att
stå kvar hos Bo Ferm. Presentkort för att tacka veterinärerna som hjälpt oss i många år
ordnas av Bo Ferm.
§ 6 Inkomna skrivelser
Vi har fått in en skrivelse angående styrelseprotokollens utformning och att det har
saknats information kring inkomna skrivelser. Vi kompletterar med alla skrivelser
inkomna efter årsmötet 2017 i en tabell här.
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Inkomna skrivelser till SSRK Södra Styrelse 2017
Vecka Avser
v.10
Så här går det till på utställning
Instruktör Vård i det vilda
Ny rutin för inbjudan av utländska domare
Inbjudan Fullmäktige 2017
Inbjudan Funktionärsträffen 2017
Angående Hundförbudstid
v.11
Ingen veckopost
v.12
SKK DN-beslut 16/2017
Grundläggande utbildning i Föreningsteknik
v.13
Ingen veckopost
v.14
Medlemsstatistik
v.15
Ingen veckopost
v.16
Ingen veckopost
v.17
SBK och SSRKs motioner till KF 2017
v.18
SSRKs medlemsstatistik per 2017-04-30
v.19
Auktorisationer exteriördomare
v.20
DN-beslut 28/2017
v.21
Tredje programmet i serien SKK Play för uppfödare
HS-protokoll 18-19 febr med tillhörande Kommittéprotokoll
v.22
Domarauktorisation retrieverdomare B/A Åza Vikström
SSRKs medlemsstatistik per 2017-05-31
v.23
Smuggelhundskampanjen
v.24
Info ang nya viltspårdomare Tina Siikavaara
Brev ang SSRKs Utställningsprogram 2019 och 2020
Info ang auktorisation CACIT-domare Sören Swärdh
Information rörande Viltspårmästerskapet 2017
v.25
Grundläggande utbildning i föreningsteknik 20170916 i Karlstad
v.26
Protokoll från SSRKs fullmäktige 2017
v.27
Kursplaner - Lydnad och Rallylydnad
Tidsplan regelrevidering
SSRKs medlemsstatistik per 2017-06-30
Protokoll från konstituerande möte 20170521
Protokoll med bilagor från HS-möte 20170519 och 20
Lista över exteriördomare som utför exteriörbeskrivning
v.28
Administration av SSRKs officiella utställningar
v.29
Kansliet semesterstängt
v.30
Styrelseprotokollens utformning
v.31
Kansliet semesterstängt
v.32
v.33

Till / Från
Avd och Raskl
SKK / Björn Eek
SKK/Kjell Svensson
Avd,Raskl,JIS, Rev, Valber
Avd,Raskl,JIS, Rev, Valber
Avd, Raskl
SKK
SKK / FK Fredrik Bruno

Avdelningar och rasklubbar
SKK / Ulrika Henriksson
SKKs Disciplinnämnd
SKK / Nina Berggren
HS

SKK
Avd
Avd
Avd
Avd
SKK / Fredrik Bruno
Kansliet
SBK
SBK
Kansliet
Kansliet
Kansliet
Avd o Raskl
Bo Ferm

Utgående skrivelser från SSRK Södra Styrelse 2017
Vecka Avser

Till / Från

§ 7 Utgående skrivelser
Inga utgående skrivelser.
§ 8 Viltspår
Det fungerar bra för våra nya viltspårsansvariga. Det senaste provet i Tyringe hade 12
startande.

Protokoll nr 7/2017
Sidan 3 av 4

Till nästa år planeras det kurser, prov och DM.
§ 9 Ekonomi och budgetuppföljning
Ekonomi och budget ser bra ut.
§ 10 Rapporter
Retriever:
De B-prov som är avklarade har fungerat bra. Alla C-prov är avklarade. Möcklö hade
rekord med 98st anmälda som gav 95st startande. A- proven är utlagda och öppna för
anmälan. Det kommer att vara tre KKL och tre EKL.
RM går framåt, hemsidan är klar. Jobbar med sponsorer.
Spaniel: Nyligen avslutat ett vattenprov med positiv respons. Det ser bra ut med
startande inför kommande vattenprov.
Utbildning: Det anordnades nyligen två tackträningar på olika datum för de funktionärer
som har hjälpt till på proven. Planerar inför en medlemsträff med föreläsning.
Det kommer eventuellt at anordnas ett ”Prova på A-prov”.
Utställning: Berit tar på sig arbetet till Hasslarp, där har vi tidigare pratat om att köpa in
tjänsten. Styrelsen beslutar att skicka utställningsansvarige på utbildningsresa.
§ 11 Riktlinjer angående förskott
Vi beslutar att förskott ska vara redovisat och återbetalt senast 1 månad efter avslutad
aktivitet. Lisa L ska göra ett förslag på en blankett som ska finnas tillgänglig på Södras
hemsida.
§ 12 Riktlinjer angående kvittens
Kassören kommer bara att ta emot kassa kvitto och inga handskrivna.
§ 13 Riktlinjer angående rese/utläggsersättningar
Önskemål är att använda resekostnads blanketten för utlägg också. Detta blir lättare
för kassören. Vi ska göra en uppdatering på hemsidan med anvisningar hur man fyller i
blanketten.
§ 14 Bosjökloster
Vi kommer att få ha 1 timme per dag för att anordna ett prova på WT med tre
stycken stationer. Det kommer vara blandad nivå och alla raser välkomna.
Vi kommer även att ha ett bemannat tält hela helgen.
§ 15 Hemsidan
Arbetet med utbildningssidan på vår hemsida är i arbete igen.
Vi ska tillsätta en grupp tillsammans med webbmastern för att kolla över hemsidan
och uppdatera den genom önskemål.
§ 16 Inbjudan till valberedningen
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Bartek bjuder in valberedningen till vårt nästa fysiska möte den 28/11 kl.17.30 på
Ekerödsrasten.
§ 17 Övriga frågor
Ordna en Messenger grupp till styrelsen. Beslut kommer att tas via mejl.
§ 18 Nästa möte
Nästa möte blir den 26/09 kl. 18.30 via videokonferens.
§ 19 Mötets avslutande
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Justeras

Ebba Petersson
sekreterare

Bartek Brejski
ordförande

Berit Persson Qvist

