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Protokoll fört vid styrelsemöte för SSRK:s södra avdelning, 2018-06-19 på Ekerödsrasten kl.
17.30

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

§ 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 Lyhagen valdes att justera dagens protokoll.
§ 4 Föregående mötesprotokoll
Föregående protokoll nr 5–180523 godkändes och lades till handlingarna.
§ 5 AU-beslut
Inga AU-beslut sedan förra mötet.
§ 6 Inkomna skrivelser
Skrivelserna gicks igenom.
25 Maj
29 Maj
30 Maj
31 Maj
04 Juni
07 Juni
05 Juni

HS protokoll kommer inte längre mejlas ut
SKK Play - Vad är ED Varför ska jag röntga min hund?
Nedladdningsbara priskort
Information om SRD
Auktorisation exteriördomare
Ny gruppallrounder
Arkiverings- och gallringsplan

Remiss Regelrevidering Spanieljaktprovsregler

Protokoll nr 6/2018
Sidan 2 av 3

§ 7 Utgående skrivelser
Inga utgående skrivelser.
§ 8 Ekonomi och budgetuppföljning
Ekonomin ser bra ut.
Det är fortfarande några stycken som inte har fått sin återbetalning från det inställda
workingtestet i Bromölla pga. kassören inte har fått in deras kontouppgifter då dem har
betalt via bankgiro.
§ 9 Rapport från kommittéerna
Retriever: WT på Möcklö kommer att hållas i slutet av juli.
Det kommer att vara plats för 36st hundar på NKL dubbelprovet för retriever. Hälften
kommer att vara funktionärsplatser.
Det går fortfarande trögt med A prov. Det kommer bli minst två EKL och några KKL.
Datum ska diskuteras.
Utställning: Senaste utställningen gick bra. Det togs in en domare från Australien som tre
klubbar skulle dela på, men efter missförstånd blir det bara två. Därav en större utgift för
utställningsbudgeten.
Utbildning: Utbildningshelg är planerad för Helle och Lars. Det kommer ordnas en
tackträning 11 aug på Hishult. Istället för att hyra in en tränare och maximera platserna
kommer det att vara öppenträning men mingel.
PR: Vi har fått förfrågan från Ellinge om vi vill vara med och synas på den stora
bildskärmen. Detta kommer bli en väldigt stor kostnad så vi beslutar att inte vara med på
det.
Vi behöver funktionärer till att hjälpa till att bemanna tält på både Ellinge och
Bosjökloster. På Bosjökloster ska vi försöka anordna någon uppvisning som liknar det vi
hade förra året. Det kommer läggas ut information på både hemsidan och Facebook.
Spaniel: Nystartad spanielkommitté. Den 1 september kommer det att för första gången
anordnas ett nybörjar prov. Detta kommer gå på Nils Holgerssons Gymnasiet i Skurup.
§ 10 Genomgång av representantskapsmötet
Vår ordförande var delaktig på vårens representantskapsmöte.
Dokumenten från detta möte finns ute på SSRK:s hemsida.
Det diskuterades mycket om medlemsavgiften ska hållas kvar eller om den ska höjas.
Det kommer komma in motioner om detta från andra avdelningar och rasklubbar.
Det var en stor genomgång om skatteregler och hur dessa ska hanteras korrekts.
Vi i styrelsen är enade om att ska detta följas på ett regelrätt sätt så kommer vi att få
köpa in en revisortjänst då det krävs mer kunskap och tid än vad vår sittande kassör
kan erbjuda.
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Frågan angående medlemmar och förtroendevaldas arbete i andra klubbar togs upp.
Man har all rätt att engagera sig i andra klubbar och skulle en intressekonflikt uppstå
är det upp till avdelningen och dess styrelse att sedan besluta om eventuella åtgärder.
Vi kommer att avsluta vår skrivelse med att hänvisa till detta beslut.
§ 11 Övriga frågor
Lisa H kom med förslaget om att ha en gemensam klubbmark som man kan träna på
eller att vi köper in en kväll på olika anläggningar.
Alla tyckte detta lät som ett bra förslag och det ska kollas upp om eventuell klubbmark
eller att vi köper in en kväll på olika anläggningar.
§ 13 Nästa möte
Nästa möte blir den 7/8 kl. 17.30 på Ekerödsrasten.
§ 13 Mötets avslutande
Ordförande tackar för förtroendet för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet

Justeras

Ebba Petersson
sekreterare

Bartek Brejski
ordförande

Lisa Lyhagen

