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Protokoll fört vid styrelsemöte för SSRK:s södra avdelning på Ekerödsrasten 2015-04-27
Närvarande:

Anna von Blixen‐Finecke
Berit Persson Qvist
Niclas Brännström
Jennifer Kolm
Hans Follin
Carina Fridh
Martina Hansson
Daniel Nilsson

Anmält förhinder:

Lena Ekström

§1

Mötets öppnande
Ordförande Anna von Blixen‐Finecke hälsade alla välkomna och förklarade mötet
öppnat.

§2

Godkännande av dagordning
Dagordningen fastställdes och godkändes.

§3

Val av justeringsman
Niclas Brännström valdes att justera dagens protokoll.

§4

Föregående mötesprotokoll
Protokoll 2/2015 och 3/2015 godkändes och lades till handlingarna.

§5

AU-beslut
Inga AU-beslut sedan förra mötet.

§6

Ekonomi
Inga avvikelser eller oförväntade händelser finns att rapportera. Ekonomin är
stabil.

§7

Rapport från arbetsgrupperna
Jaktprovsansvarig retriever rapporterade om de avklarade B-proven.
Niclas håller på att sätta ihop en C-provskommitté och det förs diskussioner om
en utbildning för C-domare.
Vi har ont om provledare för B-prov och förhoppningsvis kan vi därför arrangera
en ny provledarutbildning snart.
Man funderar på att köpa en jakt till hösten. Eventuellt anordna detta som ett
internationellt prov.
Utställningsansvarig meddelade att vi, jämfört med föregående år, troligen får
fler deltagande hundar på utställningen i Hasslarp 30-31/5.
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Viltspår anordnar DM 31/5. Det ordinarie provet i Genarp är avklarat.
§8

Planering
§ 8.1 Verksamhet 2015
Våra stora utmaningar just nu är att få provledare till B-proven i höst. Vi har även
problem med mark till sommar-WT som brukar vara i Dagstorp.
§8.2 Att-göra listan
Listan gicks igenom och uppdaterades.

§9

§ 10

Inkomna skrivelser
Datum

AVSER

20 mars

Protokoll HS per capsulam 2015-02-25

10 april

Inbjudan SM Viltspår 2015

24 april

Jubileumsrosetter

24 april

Anmäl ert intresse – Nordiska viltspårmästerskapet 2015

24 april

Auktorisationer / exteriördomare

24 april

Förfrågan från SRD-K om ögonmaterial

Utgående skrivelser
25 mars

Remissvar Jaktprovsdomare Tollingjakt

§ 11

Budget 2015
Vi håller på att bryta ner budgetposterna för att få en ökad förståelse för dess
uppbyggnad. Detta görs av kassören tillsammans med respektive
styrelsemedlem.

§ 12

Fokusområden och målsättningar 2015
Styrelsen diskuterade våra fokusområden - att få fler medlemmar till avdelningen
samt även att få fler utav medlemmarna att bli aktiva. Vi pratade om vikten av
att uppmärksamma funktionärernas insats.

§ 13

Bosjökloster
Diskussioner kring eventuell aktivitet på Bosjökloster pågår. Styrelsen
diskuterade även profilkläder.

§ 14

Rapport från funktionärsträffen
Niclas närvarade på funktionärsträffen och gav styrelsen en rapport över agenda
och sina egna intryck. Det är viktigt att vi i framtiden har en större närvaro denna
helg.
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Utifrån diskussionerna pratade styrelsen om att framöver motionera kring
central domartillsättning samt angående att göra ett ramverk av reglerna för
retrieverjaktprov och lägga fler regler i RoA.
§ 15

Fullmäktige
Till fullmäktige kommer Anna von Blixen‐Finecke, Niclas Brännström samt Ann-Kristin
Nilsson att åka. Handlingarna har inte kommit ut ännu.

§ 16

Övriga frågor
Södra avd har fått förfrågan om att anordna dels RM 2017, dels unghundsderby
2016. Niclas tar frågorna vidare till sina kommittéer.
Styrelsen diskuterade årets tackträning.
Paw of Sweden Trial har få anmälningar men vi hoppas att det tillkommer fler
innan anmälningstiden går ut 3 maj.

§ 17

Nästa möte
Nästa möte är 150603.

§ 18

Mötets avslutande
Ordförande Anna von Blixen‐Finecke tackade för visat intresse och förklarade
mötet avslutat.

Vid protokollet

Justeras

Jennifer Kolm
sekreterare

Anna von Blixen‐Finecke
ordförande

Niclas Brännström

