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Protokoll fört vid styrelsemöte för SSRK:s södra avdelning, 2019-04-25 på Ekerödsrasten kl.
17.30

Närvarande:
Ebba Petersson
Filip Ertzinger
Lisa Lyhagen
Lisa Hansson
Sofia Palmqvist
Bo Tengberg
Ulrika Hall (Via telefon)
Icke Närvarande:
Åsa Söderberg
Robert Mueller

§ 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
Bo Tengberg valdes att justera dagens protokoll.
§ 4 Föregående mötesprotokoll
Föregående protokoll nr 4–190319 godkändes och lades till handlingarna.
§ 5 Inkomna skrivelser
9 April- Tävlingsekreterare Lydnad
10 April- SBK bjuder in till regelkonferens
12 April- Remiss för jaktprovsdomare retriever
§ 6 Utgående skrivelser
Avdelningen låter efter rekommendation från SKK, HS ta över ansvaret för
vårutställningen. Södra kommer vara behjälpliga med funktionärer efter förfrågan.
Vi har skickat svar till Spanielansvarig HS angående remissen om nya spanieldomare. l
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§ 7 AU-beslut
Mock trial som vart planerat den 5/5 får inte längre kallas för prov och inte ligga
ute på SSRKprov. Södra skickade in ansökan om detta prov och fick det godkänt
före dem nya ansningarna kom. I de nya anvisningarna saknar vi en B/A domare. Beslut
togs att kalla det för ett träningsprov samt att vi själva administrerar anmälningarna.
§ 8 Rapporter från kommittéerna
PR Vi kommer inte att närvara på Jakthundens dag på Fulltofta. Då vi anser
att det blir för ynkligt att bara stå i ett tält och inte får visa upp oss mer.
Retriever Det har bildats en A-provs kommitté som har börjat planeringen för
höstens prov. B och C-prov har fungerat bra.
Spaniel Träffar Bartek för överlämning nästa vecka.
Utbildning Överlämning är gjord. Filip har påbörjat planering för medlems och tack
aktiviteter.
Utställning Det saknas funktionärer till vårutställningen. Annars är planeringen i full
igång och det är under kontroll.
Viltspår Inget nytt att rapportera.
Hemsidan Vi har godkänt ny layout för hemsidan. Det får inte läggas ut dokument
på hemsidan om det inte har godkänts av styrelsen. PR ansvarig kommer sköta detta.
Tolling Ett kommande dubbelprov. Efterlyser fler funktionärer.
Styrelsen Inget nytt att rapportera.
FB-R Detta kommer mest troligt att till hösten inte finnas kvar i avdelningens
verksamhet eftersom det saknas funktionärer och beskrivare.
§ 9 Ekonomi och budget
Ekonomin ser stabil ut.
Lisa och Filip har varit på banken. Vi har fått kostnadsfri swish i ett halvår, information
kommer att läggas ut på hemsidan igen. Viktigt att betalningarna märks!!
§ 10 Stiftelsen Skånska Landskap
Stiftelsen Skånska Landskap har mark som klubbar kan få utnyttja för träning och prov.
Detta hade varit intressant för Södra för att arrangera medlemsträningar.
Lisa tar kontakt med stiftelsen för att undersöka om det är något vi kan använda.
§ 11 Funktionärsregister och Google drive
Sofia, Lisa och Robert har med hjälp av Sofi Rosén tagit fram ett förslag till en
funktionärssida på hemsidan.
Vi kommer skapa ett funktionärsregister och använda oss av Google drive.
§ 12 Övriga frågor
Inga övriga frågor.
§ 13 Nästa möte
Nästa möte blir den 25/5 18.30 via telefonmöte.
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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

Bo Tengberg

