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Protokoll fört vid styrelsemöte för SSRK:s södra avdelning, 2019-03-18 på Ekerödsrasten kl.
19.00

Närvarande:
Ebba Petersson
Filip Ertzinger
Lisa Lyhagen
Lisa Hansson
Sofia Palmqvist
Robert Mueller
Åsa Söderberg
Bo Tengberg
Ulrika Hall

§ 1 Mötets öppnande
Ordförande Filip Ertzinger 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 3 –190302 godkändes och lades till handlingarna.
§ 5 Inkomna skrivelser
SKK avslår begäran att ställa in vårutställningen. Ansvaret ligger nu på HS att anordna
detta. Vi kommer erbjuda att bistå med den hjälp som behövs.
Kritik på uttagningen till viltspårs SM.
§ 6 Utgående skrivelser
Ulrika har svarat på kritiken angående uttagningen till viltspårs SM.
Uttagningen är framtagen av domare och har blivit godkänd av SSRK HS viltspårsansvarig.
§ 7 AU-beslut
Beslut att avslå ersättning i efterhand av skrivare till före detta styrelsemedlem.
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§ 8 Rapporter från kommittéerna
PR Det kommer inte bli några jaktmässor i år. Information skall tas fram om det är
intressant att ställa ut på jakthundens dag på Fulltofta.
Retriever Lisa har fått överlämning från Niclas. B-proven färdig planerade. A-proven är
under planering.
Spaniel Åsa har fått överlämning av Bartek. Proven är planerade.
Fått intresseanmälan av Marie Strauss om domarutbildning.
Utbildning Träning uppe i Hishult för Heidi och Bjarne. Hitta nytt datum för provledar
omcertifigeringen.
Planeras för en funktionärsutbildning.
Utställning Inga frågor till utställning.
Viltspår Ett ordinarieprov inplanerat. Uttagningen till SM kommer också gå som ett
ordinarie prov.
Hemsidan Alla Kommittéer kollar över sina respektive sidor på hemsidan vad som
behöver uppdateras.
Styrelsen Filip tar kontakt med FB-R ansvarig Agneta Joonas.
Tolling Ingen rapport.
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§ 9 Ekonomi och budget
Lisa L ska träffa redovisningsfirman och gå igenom och lämna över arbetet av arvoden
och sociala avgifter samt bokföringen.
Ekonomin ser fortsatt stabil ut.
§ 10 Motioner till Fullmäktige
Lisa Hansson och Robert Mueller åker till Fullmäktige. Lisa kollar om det finns någon
till som vill åka med.
Styrelsemedlemmarna har fått tid att läsa igenom motionerna inför dagens möte när
vi gick igenom och röstade på motionerna.
Återgång till Fullmäktige vart år (Östra): Styrelsen rekommenderar att delegaterna röstar
för .
Ett medlemskap (Östra): Styrelsen rekommenderar att delegaterna röstar för.
Stambokför Workingtest och Mock Trial (Östra): Styrelsen ber delegaterna att lyssna
igenom samtalen på fullmäktige för att lyssna på för och nackdelar före dem lägger sin
röst .
Golden klubben vill stambokföra Workingtest: samma som ovan.
Apportören som nättidning (Västra): Styrelsen är enhälligt emot detta.
Förkorta regelrevidering för retrieverjaktprov (Västra): Styrelsen rekommenderar
delegaterna att rösta emot.
§ 11 Stambokföringsavgift till SKK (Dalarna): Motionen var dåligt formulerd. Vi kan tänka
oss att rösta för en översyn men är emot en sänkning.
§ 12 Övriga frågor
A) Förslag att samarbeta med studiefrämjandet.
Styrelsen väljer att avstå detta då det blir för mycket jobb för, för liten förtjänst.
B) Kontroll att få tillgång till ett medlemsregister.
Det finns tillgång till en storkoll och tre snabbkollen.
Ebba Petersson har tillgång storkollen och Lisa Hansson, Berit Persson Qvist samt
Niclas Brännström har tillgång till snabbkollen. Vi ska ta bort behörigheten till
snabbkollen för Niclas och Berit och Filip ska få tillgång istället.
Sofia och Lisa ska gå igenom funktionärssidan och
återuppta mejlen.
§ 13 Nästa möte
Nästa möte blir den 25/5 17.30.
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§ 14 Mötets avslutande
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Justeras

Ebba Petersson
sekreterare

Filip Ertzinger
ordförande

Lisa Lyhagen

