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Protokoll fört vid styrelsemöte för SSRK:s södra avdelning, 2018-02-05 på Skype kl. 19.00

Närvarande:
Ebba Petersson
Lisa Hansson
Lisa Lyhagen
Niclas Brännström
Bartek Brejski
Jonas Brink
Berit Persson Qvist
Icke närvarande:
Sofia Palmqvist
Sofi Rosén
§ 1 Mötets öppnande
Ordförande Bartek Brejski hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
§ 2 Godkännande av dagordning
Dagordningen fastställdes och godkändes med tillägg § 10 samarbete mellan avdelningar
och § 11 Mässor.
§ 3 Val av justeringsman
Lisa Lyhagen valdes att justera dagens protokoll.
§ 4 Föregående mötesprotokoll
Föregående protokoll nr 1–180115 godkändes och lades till handlingarna.
§ 5 AU-beslut
Inga AU-beslut sedan förra mötet.
§ 6 Inkomna skrivelser
Skrivelserna gicks igenom.

16 jan
22 jan

Auktoriserad viltspårdomare Katarina Konradsson
GDPR - Personuppgiftsbiträdesavtal
Klargörande ang utbildning till Certifierad provledare Bprov retr
Nya styrelseuppgifter 2018/2019

23 jan

Bedrägerier via nätet
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26 jan

Vad du behöver veta om Dataskyddsförordningen – del
4

§ 7 Utgående skrivelser
Inga utgående skrivelser.
§ 8 Ekonomi och budgetuppföljning
Ekonomin och resultatet gicks genom.
Bokföring och bokslut är överlämnat till revisorerna.
§ 9 Handlingar inför årsmötet
Vi beslutade att verksamhetsberättelse 2017 och verksamhetsplanen 2018 godkänns och
mejlas nu vidare till Anette, webbmaster för publicering på hemsidan.
§ 10 Samarbete mellan avdelningarna angående förtur på prov
Idag gäller förturen på prov för provledare och kommissarier endast i egen avdelning.
Det har diskuterats ett förslag inom kommittéerna att eventuellt samarbeta med
Småland och Västra. Vi diskuterade för och nackdelar om det ska gälla både A och Bprov. Vi anser att vi har ett större utbud av A-prov och ser att en nackdel kan vara att Aproven fylls med förturs platser och då inte ger plats för avdelningens egna ekipage.
Vi beslutar därför att göra ett test på ett samarbete mellan avdelningarna först på
B-prov under 1år. Därefter får vi göra en utvärdering för att eventuellt samarbeta
med A-proven också.
§11 Mässor
Sofia har varit i kontakt med Henrik Mattsson på Ellinge slott för att visa vårt
intresse av att bemanna en monter på mässan.
Eftersom bägge jaktmässorna kommer att vara under samma helg hoppas vi på att
kunna bemanna två montrar och arrangera ett arrangemang på ett av ställena.
§ 12 Övriga frågor
I dagsläget är det 12 stycken anmälda till medlemsträffen på Hunden och Herden den
8/2.
Tyvärr har vi fått många nej på marker till Spaniel SM. Vi letar vidare.
§ 10 Nästa möte
Nästa möte blir årsmötet på Hörby Brukshundsklubb 3/3 kl. 10.00.
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§ 11 Mötets avslutande
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Justeras

Ebba Petersson
sekreterare

Bartek Brejski
ordförande

Lisa Lyhagen

