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Protokoll fört vid styrelsemöte för SSRK:s södra avdelning, 2017‐11‐30 på Ekerödsrasten kl.
17.30

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

§ 1 Mötets öppnande
Ordförande Bartek Brejski hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
§ 2 Godkännande av dagordning
Dagordningen fastställdes och godkändes med tillägg §16 B
§ 3 Val av justeringsman
Niclas Brännström valdes att justera dagens protokoll.
§ 4 Information till/från Valberedningen
Valberedningens sammankallande Ann‐Kristin Nilsson besökte styrelsemötet.
Styrelseledamöterna fick delge sina tankar kring omval. Någon post kommer att bytas ut,
vi diskuterade kring detta. Valberedningen kommer snart lägga ut information på
hemsidan och Facebook. Vi diskuterade om att strukturera upp kommittéerna och se
till att de och dess deltagare kommer stå med på hemsidan 2018.
§ 5 Föregående mötesprotokoll
Föregående protokoll nr 8–171010 godkändes och lades till handlingarna.
§ 6 AU‐beslut
Inköp av sex stycken jaktradios till A‐provs verksamheten.
§ 7 Inkomna skrivelser
Skrivelserna gicks igenom.
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Vi kommer att bevaka frågan om den nya dataskyddsförodning, GDRP.
12 okt
19 okt

Årets bragdhund 2017
SKKs stipendie för utställningsfunktionärer

25 okt

Jakthundkommitténs stipendium

27 okt

Auktorisation exteriördomare

3 nov

Medlemsstatistik per 2017‐10‐31

8 nov

Arrangera viltspårmästerskap
Regelrevidering Viltspårregler
Ungdomsrepresentant i Viltspårkommittén
HS‐protokoll per capsulam 2017 10 29 inkl bilaga
Betr Junior Handling, nya domare och regler

9 nov
13 nov

Inbjudan till handeledarutbildning för SKKs (nya)
fysiska uppfödarutbildning
Utbildning för fullmäktige/årsmörtesordförande
Ungdomsrepresentant i i FB‐RK

21 nov

Ny Checkruta i SBK Tävling/SSRK Prov
Ny dataskyddsförordning, GDPR

23 nov

Ny version av Katalog för PC

24 nov

Information om Kansliets flytt

§ 8 Utgående skrivelser
Inga utgående skrivelser.
§ 9 Ekonomi och budgetuppföljning
Ekonomi och budget ser stabilt ut med några poster som gått mer plus än budgeterat.
§ 10 Rapporter
Retriever:
RM är avklarat och det har fått mycket positiv respons. Årets A‐prov är avslutade, det
kommer ett till i januari. 2018 års planering är på gång.
Spaniel:
Ett prov med parsläpp som är avklarat som har fungerat bra. Det planeras för fler prov.
Till nästa år planeras det en nybörjarklass.
Utställning:
Det blev fler anmälningar än i fjor i Åstorp och blev bättre än förväntat trots
världsutställningen samma helg. Arvode betalas ut med två veckors kredittid.
Tolling:
Alla prov är avklarade
Viltspår:
Allt funkar bra och det planeras fler aktiviteter inför 2018.
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§ 11 Riktlinjer angående swish
Swish kontot har gett kassören betydligt mer jobb då varje transaktion kräver två
bokföringar och att användarna har varit dåliga på att skriva vad betalningen gäller. Vi
kommer ta fram nya riktlinjer för hur swish ska användas vilket kommer bland annat
innebära att vi tar bort vårt swish nummer från hemsidan och bara ger ut det vid tillfällen
som det verkligen behövs. Träningar och aktiviteter ska fortsätta att betalas via
bankgirot. Lisa tar kontakten med Anette, webbmaster.
§ 12 Utkast utgående skrivelse angående ny domare spaniel
Det finns få lokala spanieldomare vilket ställer till det för oss på framförallt
vattenprov. Ett förslag på nya domare kategori C (Nybörjarprov & vattenprov)
är Bartek Brejski. Jaktansvarig Spaniel Sofi Rosén ska skriva en skrivelse om
förslaget till HS.
§ 13 Inköp av prisglas
Det behövs köpas in fler glas till 1a pristagarna. Vi tar beslut att köpa in nya glas.
§ 14 Samarbete med västra och Småland gällande förtur på prov
Provfunktionärer kan få förtur på 1–2 prov/år inom sin avdelning. Västra och Småland
vill gå in i ett samarbete så vi kan gå på förtur på varandras B‐prov. Vi ska diskutera
detta och Niclas ska prata med kommittéerna så tar vi ett beslut på nästa
styrelsemöte.
§ 15 Småland vill arrangera prov A‐prov på gods i Skåne
Niclas har fått en förfrågan om att Småland vill arrangera A‐prov i Skåne.
Vi ser positivt på detta med bestämmelse att Niclas måste godkänna det innan.
§ 16 Spaniel SM 2018
Södra har fått förfrågan om att ha spaniel SM 2018.
HS genom Spanieljaktkommittén är ansvarig för SM och troligen kommer
JIS vara anordnare enligt tidigare år. Det diskuterades kring lämpliga gods och
styrelsen har i uppdrag att undersöka möjligheterna.
B) Vi beslutar att dela ut två stycken förtjänsttecken brons.
§ 17 Övriga frågor
Jonas Brink kommer eventuellt gå in i A‐provs kommittén.
Angående Field Trial Trophy vandringspriset ska vi kolla upp hur detta eventuellt kan
avslutas på ett fint sätt.
§ 18 Nästa möte
Nästa möte blir den 15 /01–17 där vi bjuder in viltspårskommittén.
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§ 19 Mötets avslutande
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Justeras

Ebba Petersson
sekreterare

Bartek Brejski
ordförande

Niclas Brännström

