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Protokoll fört vid styrelsemöte för SSRK:s södra avdelning, 2018-10-11 på Ekerödsrasten kl.
17.30

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

§ 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 7–180807 godkändes och lades till handlingarna,
efter justering av § 13 Övriga frågor ang. funktinonärsansvarig.
§ 5 AU-beslut
Betala ut reseersättning till Caj Lindblom för kalibreringsutbildning jaktspanieldomare.

Protokoll nr 8/2018
Sidan 2 av 4

§ 6 Inkomna skrivelser
Skrivelserna gicks igenom.
23 Aug
23 Aug

24 Aug
31 Aug

10 Sep
19Sep
02 Okt
03 Okt
03 Okt
03 Okt
02 Okt

02 Okt
02 Okt

SKKs Förtjänsttecken
SKKs Hamiltonplakett
Intresseanmälan instruktörsutbildning
diplomeringsnivå viltspår
SKKs Distensutbildning i Föreningsteknik
Ansökan om utställningsprogram 2021
Remiss Tollingdomare
Medlemsstatistik
Kurs för blivande Utställningsadministratörer, CUA
Protutdrag SKK/JHK 2018 3/2018, §41
Avtal Spanieljakt
Remiss- Utbildning till Viltspårsdomare, Stefan
Blomqvist
Remiss- Utbildning till Viltspårsdomare, Magnus Berg.
Remiss- Utbildning till Viltspårsdomare, AnnCharlotte Johansson
Förtydligande och anvisning angående
intresseanmälan till den planerade
instruktörsutbildningen.
Intresserad av att bli instruktör inom SSRK?
Inloggning i SSRKs medlemsregister
Remiss för spanieljakts provregler

Niclas Brännström, Berit Persson Qvist och Lisa Hansson tar ansvaret för snabbkollen för
medlemsregistret.
Ebba Petersson tar ansvaret stora kollen för medlemsregistret.
§ 7 Utgående skrivelser
Vi kommer att svara på remisserna för Tollingdomare och Spanieljakt prov.
§ 8 Ekonomi och budgetuppföljning
Ekonomi och budget ser fortsatt bra ut, utan några större avvikande poster.
Vi kommer gå mindre minus än vad vi har budgeterat för.
Diskuterades behovet av ett inkomstkonto för posten ”Skott och vilt” då vilt som säljs till
andra avdelningar annars hamnar på annan plats i redovisningen vilket ger en skev bild
av våra utgifter för inköp av vilt. Samma gäller utlägg för inköp av domar- och
funktionärsgåvor som redovisas på ett gemensamt utgiftskonto men som budgeteras på
dem enskilda proven.
§ 9 Rapporter
Spaniel: Har haft det första nybörjarprovet. Kommer förmodligen att anordnas ett till då
det var ett stort intresse.
Retriever: Sista B-provet är slutfört. Ett KKL kvar i januari på Skabersjö. Det kanske
kommer att läggas in fler. Det är svårt att hitta domare till proven. Det har börjat
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planeras lite för nästa år.
Utbildning: 17/10 är det utbildningsmöte för nästa års planering.
Utställning: Runt 300 anmälningar till Åstorp.
PR: Bosjökloster- Vi är nöjda och det blev ett bra arrangemang med hyffsat antal med
folk.

§ 10 Bokförningshjälp
Lisa L har fått en offert om bokförningshjälp. Detta behöver budgeteras i nästa års
budget. Då får även årsmötet ta beslut på detta.
§ 11 Kontantbetalning
Kontantutbetalning får inte längre ske ute på prov eller utställningar. Alla
utbetalningar ska ske genom kassören.
§ 12 GDPR
Vi har fått utskickat registerförteckingar som styrelsemedlemmarna ska fylla i.
Hemsidan måste även tittas över och radera gamla händelser.
§ 13 Valberedningen
Jan Alenfall och Sverker Haraldsson från valberedningen besökte styrelsemötet.
Styrelseledamöterna fick delge sina tankar kring omval. Någon post kommer att bytas
ut, vi diskuterade kring detta. Valberedningen kommer att lägga ut information på
hemsidan och Facebook.
§ 14 Övriga frågor
Det ligger en del motioner ute på SSRKs hemsida som vi i styrelsen bör diskutera.
Sedan ska dem diskuteras vidare på årsmötet.
Mötet bestämmer att vi ska ha läst igenom dessa tills nästa styrelsemöte.
§ 15 Nästa möte
Nästa möte blir den 27/11 kl. 17.30 på Ekerödsrasten.
Preliminärt årsmöte 2/3 10.00.
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§ 16 Mötets avslutande
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Justeras

Ebba Petersson
sekreterare

Bartek Brejski
ordförande

Lisa Hansson

