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Protokoll fört vid styrelsemöte för SSRK:s södra avdelning, 2018-11-27 på Ekerödsrasten kl.
17.30

Närvarande:
Ebba Petersson
Berit Persson Qvist
Bartek Brejski
Lisa Lyhagen
Lisa Hansson
Sofia Palmqvist
Niclas Brännström (Deltog delvis via telefon)
Icke närvarande:
Joakim Persson
Jonas Brink

§ 1 Mötets öppnande
Ordförande Bartek Brejski hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
§ 2 Godkännande av dagordning
Dagordningen fastställdes och godkändes med tillägg av § 12 och §13.
§ 3 Val av justeringsman
Sofia Palmqvist valdes att justera dagens protokoll.
§ 4 Föregående mötesprotokoll
Föregående protokoll nr 8–181011 godkändes och lades till handlingarna.
§ 5 AU-beslut
Inga AU- beslut sedan förra mötet.
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§ 6 Inkomna skrivelser
Skrivelserna gicks igenom.
Där har kommit in en skrivelse från Leif Jonsson att han avgår som
materialförvaltare i
utställningskommittén och vill att materialet hämtas snarast
även Lillian Jonsson avgår från utställningskommittén.
Skrivelse från Bo Ferm att protokollen kommer sent ut.
Malin Andersson avgår som viltspårsansvarig.
09 Okt
Ny A-provsdomare retriever PA Norling
Ny A-provsdomare retriever Åza Vikström
12 Okt
Diplomerad WT-domare retriever Hans Olofsson
18 Okt
Protutdr §311 HS-protokoll 20181006–07
Protutdr §336 HS-protokoll 20181006-07
23 Okt

Ny remiss A- och B-prov retriever inför 2022

29 Okt

Auktorisationer Exteriördomare

30 Okt

Funktionsbeskrivning spaniel

02 Nov

Medlemsstatistik

14 Nov

Påminnelse om ansökan utställningar 2021

§ 7 Utgående skrivelser
Vi bekräftar att vi har fått förfrågan angående remiss för FB-R spaniel.
§ 8 Ekonomi och budgetuppföljning
Vi tar ett beslut på att bokförningshjälp ska införas. Så att Lisa kan
påbörja arbetet och ta fram en budget.
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§ 9 Rapporter från kommittéerna
Spaniel: Går bra. Har precis haft SM som gick bra med positiv respons.
Retriever: Ett KKL kvar. Blir inga fler EKL pga. hittar inga provledare. Börjar planera nästa
års B-prov.
Utbildning: Har haft utbildningsmöte, 6st som närvarande. Utbildningsprogrammet
kommer se ungefär likadant ut som förra året. Det finns intresse för instruktörsutbildning
inom klubbens regi.
Utställning: Lillian och Leif Jonsson avgår med omedelbarverkan på egen begäran. Resten
av kommittén kommer att sitta kvar till årsmötet. Avdelningens vårutställning 2019
kommer inte att hållas på samma plats.
PR: Inget pågående.
Viltspår: Malin Andersson kommer att lämna viltspårskommittén. Ulrika Hall kommer att
sitta kvar.

§ 10 Budget för skatter och avgifter för arvoden
Arvoden över 1000kr/ år måste skattas. Detta kommer bli en stor kostnad som måste
budgeteras för 2019.
§ 11 Årsmöte
Ebba skickar ut handlingar till verksamhetsplan och verksamhetsberättelsen.
§ 12 Fossenius Vandringspris
Styrelsen beslutar att vi efterskänker detta pris till Bo Ferm som är den senaste
som har erhållit priset.
§ 13 Remiss Jaktprovsregler
Niclas har lagt ut och bett om att få in synpunkter på remissen.
Styrelsen ska också läsa igenom remissen och återkomma till Niclas.
§ 14 Övriga frågor
Kolla upp datumet för Fullmäktige och börja fundera på vilka som ska åka.
Tills nästa styrelsemöte ska en punkt om motionerna läggas till.
§ 15 Nästa möte
Nästa möte blir den 09/01 kl. 17.30 på Ekerödsrasten.
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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

Sofia Palmqvist

