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Protokoll fört vid styrelsemöte för SSRK:s södra avdelning, 2019-01-09 på Ekerödsrasten kl.
17.30

Närvarande:
Ebba Petersson
Bartek Brejski
Lisa Lyhagen
Lisa Hansson
Sofia Palmqvist
Niclas Brännström
Icke närvarande:
Joakim Persson
Jonas Brink
Berit Persson Qvist

§ 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
Lisa Hansson valdes att justera dagens protokoll.
§ 4 Föregående mötesprotokoll
Föregående protokoll nr 9–181127 godkändes och lades till handlingarna.
§ 5 AU-beslut
Inga AU- beslut sedan förra mötet.
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§ 6 Inkomna skrivelser
Skrivelserna gicks igenom.
28 nov

Nya SRD

29 nov

Avdelningens viltspårsprogram
Program SRD

07 dec

13 dec

Särskilda Rasspecifika Domaranvisningar
Info om ny WT-domare retriever, Eddie Nilsson
Info om ny Tollingjaktprovsdomare, Lars
Bengtsson
Information om spanieljaktprovdomare och
kalibreringsutbildning
Remiss viltspårdomare G Tilstrand

§ 7 Utgående skrivelser
Inga utgående skrivelser.
§ 8 Ekonomi och budgetuppföljning
Kostnaden för sociala avgifter för avlönade funktionärer kommer ökas med 10–15.000kr.
Sociala avgifter samt kostnad för revisionsbyrå kommer budgeteras som en egen post
under styrelsen första året. Offert på hjälp med hanteringen av dessa från revisionsbyrå
dröjer p.g.a. röda dagar.
Vi saknar budget från utställning, Tolling och FB-R verksamheterna. Får vi inte in en
budget snarast så kommer vi inte att godkänna detta och betala ut pengar för
kommande år. Påminnelser om redovisning av kvitto på gamla utlägg har gått ut i flera
kanaler utan respons och chansen till ersättning anses därmed förverkad.
Preliminärt kommer resultatet för 2018 bli positivt.
§ 9 Rapporter från kommittéerna
Spaniel: Två planerade prov under slutet på december och januari kommer troligtvis inte
kunna arrangeras på grund av sämre vilttillgång än väntat.
Retriever: Inget nytt från förra gången.
Utbildning: Inget nytt från förra gången.
Utställning: Inget nytt från förra gången.
PR: Ska lägga ut utbildningsplanen till Apportören som kommer skickas ut v.9.
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§ 10 Handlingar till årsmötet
Inkomna verksamhetsberättelser lästes igenom och godkändes.
Vi saknar handlingar från Tolling och FB-R.
§ 11 GDPR till hemsidan
Vi beslutar att lägga ut en GDPR beskrivning på hemsidan som Anette, webmastern har
gett förslag på.
§ 12 Remiss Jaktprovsregler
Vi godkänner remissen för jaktprovsreglerna. Responsen har varit mycket liten på det
utskick om att delge sina åsikter som retrieveransvarig gjort till provledare m.fl.
§ 13 Motioner till Fullmäktige
Motionerna diskuterades och det bestämdes att kommande styrelse ska bestämma vid
nästa ordinarie styrelsemöte hur avdelningen ska ställa sig till dessa. Motionerna
angående officiella Workingtest är den motion där styrelsen är mest delad.
§ 14 Utbildning instruktör
Vi beslutar att godkänna Robert Muller för att gå en grundinstruktörsutbildning.
§ 15 Övriga frågor
Inga övriga frågor på detta möte.
§ 16 Nästa möte
Nästa möte blir 30/1 kl.19.00 via telefonmöte.
§ 17 Mötets avslutande
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Justeras

Ebba Petersson
sekreterare

Bartek Brejski
ordförande

Lisa Hansson

