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

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

§ 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
Sofia Palmqvist valdes att justera dagens protokoll.
§ 4 Föregående mötesprotokoll
Föregående protokoll nr 7–170810 godkändes och lades till handlingarna.
§ 5 AU-beslut
Inga AU- beslut sedan förra mötet.
§ 6 Inkomna skrivelser
Skrivelserna gicks igenom.
Sekreteraren kommer se till att inbjudningar till utbildningar eller föreläsningar
kommer ut på hemsidan.
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7 aug

15 aug
22 aug
25 aug

30 aug

Auktorisationer exteriördomare
Påm - Grundläggande utbildn i föreningesteknik
20170916 i Karlstad
Protokollsutdrag §277 HSmöte 20170715-16
Auktorisationer exteriördomare
Information ang diplomerade WT-domare
Protokoll med bilagor HS-möte 20170715-16
Påminnelse - Utbildning handledare vid
ringsekreterareutbildnign
Inbjudan utbildning WT-domare

6 aug

Protokollsutdrag §72 SKK/JhK nr 3 / 2017

8 aug

Information om höstens uppfödarträffar
Utbetalning av medlemsavgifter delår 1, 2017
Tredje programmet i serien SKK Play för uppfödare
Remiss jaktprovsdomare tolling B
Påminnelse om ansökan om utställningar 2020
Inbjudan till CUA-kurs (Certifierad
UtställningsAnsvarig)
Beträffande utställningsprogrammet 2018
Beträffande återbetalningar SSRK Prov (SBK
Tävling)
Regelrevidering FCI-regler i lydnad
HS-protokoll m bilagor och Kommittéprotokoll
20170902-03
Årets Hundfest- Stockholms hundmässa
Medlemsstatistik

12 sep
13 sep
15 sep

19 sep
21 sep
22 sep
25 sep
29 sep

30 sep

§ 7 Utgående skrivelser
Inga utgående skrivelser.
§ 8 Ekonomi och budgetuppföljning
Ekonomi och budget ser bra ut. En del poster har gått mer plus än budgeterat.
Det finns nya mallar för reseräkning/förskottsutbetalning som kommer att läggas ut på
hemsidan.
§ 9 Rapporter
Retriever: B-proven är avklarade. Det är stor efterfrågan efter KKL, eventuellt kommer
det att läggas ut fler efter RM. Det är svårt att hitta domare som vill döma våra A-prov.
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Spaniel: Det är två avklarade vattenprov som har fungerat bra. Ett vattenprov blev
inställt. Spaniel kommittén försöker ordna ett nytt prov så snart som möjligt. Börjat titta
på en tack-träning.
Utbildning: Det hölls ett utbildningsmöte på Ekerödsrasten där medlemmarna var
inbjudna. Det beslutades att medlemmarna själv anordnar utbildningarna. Lisa hjälper till
att starta upp. Utbildningsansvarig kommer att ordna en kurs/år och göra det
administrativa. Retrieverhelgen inför nästa år är redan under planering. Det planeras
även en medlemskväll till våren.
Kravet för stå med som tränare under utbildningssidan är att man ska vara medlem och
att man ska hålla träningar som rör klubbens verksamhet.
Utställning: 340st anmälda hundar till Hasslarp trotts världsutställningen samma helg.
PR: Arrangemanget på Bosjökloster blev väldigt bra och uppskattat.
§ 10 Retrievermästerskapet
Planeringen är nästan helt klar. Ekonomin ser bra ut.
Styrelsen tar ett beslut att vi kommer att bjuda dem som har fått en inbjudan till
provlednignsmiddagen och Supén på mat och dryck som blir en kostnad runt 12.000kr.
§ 11 funktionärsansvarig
Vi behöver ha en funktionärsansvarig i avdelningen som kan hjälpa till att samordna
och få medlemmarna att våga hjälpa till. Personen skulle behövt vara adjungerade
till styrelsen så att man kan hålla en nära kontakt. Tillsvidare tar Sofi rollen som en
del i styrelsen.
§ 12 C-provs kommitté
Vi behöver få igång en C-provs kommitté. Beatrice Borgstrand, Gert Nordström och
Birthe Löfqvist är intresserade av detta. Niclas tar kontakten.
§ 13 Övriga frågor
Ändra viltspårsansvarig i Apportören och lägga ut om proven som är kvar
och retrieverhelgen i vår.
Jörgen Sandberg har skänkt oss massor av vinst glas och muggar som han har
vunnit. Vi behåller dessa som pris i framtiden.
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§ 14 Nästa möte
Nästa möte blir den 30/11–17 där valberedningen är inbjuden.
§ 15 Mötets avslutande
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Justeras

Ebba Petersson
sekreterare

Bartek Brejski
ordförande

Sofia Palmqvist

