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Protokoll fört vid styrelsemöte för SSRK:s södra avdelning på Ekerödsrasten 2015-06-03
Närvarande:

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

Anmält förhinder:

Lena Ekström
Daniel Nilsson

§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
Berit Persson Qvist valdes att justera dagens protokoll.

§4

Föregående mötesprotokoll
Protokoll 4/2015 godkändes och lades till handlingarna.

§5

AU-beslut
Inga AU-beslut sedan förra mötet.

§6

Ekonomi
Aktiviteterna håller sig inom budget. Kassören kommer presentera en
halvårsrapport när allt underlag kommit in.

§7

Rapport från arbetsgrupperna samt planering 2015
Jaktprovsansvarig retriever rapporterade från A-provskommittén. Man skall
diskutera huruvida Södra kan tänka sig arrangera RM 2017. Man håller också på
att planera och göra budget för ett internationellt och ett nationellt A-prov med
köpejakt till hösten. Styrelsen gav AU rätt att ta beslut i dessa frågor under
sommaren.
För höstens B-prov har vi ett prov som står utan domare. C-provskommittén har
inte kommit igång med sitt arbete ännu.
Utställningsansvarig meddelade att vi hade 600 utställda hundar under Hasslarp
30-31/5, vilket betyder att utställningen kommer generera ett bra ekonomiskt
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resultat. Allt förflöt fint förutom det administrativa gällande banken och
inbetalningar.
Utbildningsansvarig delgav sina planer för 2015.
§8

Att göra listan
Listan gicks igenom och uppdaterades.

§9

Inkomna skrivelser
Datum

AVSER

2015-04-30

Disciplinnämdens beslut 16/2015
Sök till Jakthundskommitténs SKK funktionärsstipendium
Angående Sponsoring Royal Canin

2015-05-08

Remiss om policy för hundanvändning vid jaktprov, jaktträning, jakt

2015-05-15

Protokollsutdrag från HS möte 2015-04-17-18
SSRK Förtjänsttecken för beställning
Remiss Viltspår

2015-05-22

HS protokoll 2015-04-17-18
Protokoll avelsk. 2015-02-04
Protokoll RJK 2015-03-31
Protokoll UK 2015-02-21
Protokoll UK/DUG 2015-02-15
Protokoll UK/DUG 2015-03-29
Protokoll Viltspk. 2015-04-14

2015-05-29

Inbjudan från SKK till grundutbildning för avelsfunktionärer
Ny ekonomisk administration

§ 10

Utgående skrivelser
Inga

§ 11

Fokusområden och målsättningar 2015
Styrelsen diskuterade kring vår målsättning att få fler medlemmar och var eniga
om att bästa sättet är att anordna attraktiva aktiviteter. Fokus bör ligga på
nybörjare och grundkurser.

§ 12

Bosjökloster 2015
Vi vill anordna någon form av prova-på aktivitet. Niclas stöttar Berit i arbetet.

§ 13

Rapport från fullmäktige
Niclas och Anna rapporterade från fullmäktigehelgen.
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§ 14

Övriga frågor
Styrelsen diskuterade önskemålet om att synkronisera priser som ges på A-prov
då det nu upplevs som en väldigt ojämn fördelning.

§ 15

Nästa möte
Nästa möte är preliminärt 150902.

§ 16

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

Berit Persson Qvist

