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Protokoll fört vid styrelsemöte för SSRK:s södra avdelning, 2019-06-10 via Skype kl. 18.30

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

§ 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 Hansson valdes att justera dagens protokoll.
§ 4 Föregående mötesprotokoll
Föregående protokoll nr 5–190425 godkändes och lades till handlingarna.
§ 5 Inkomna skrivelser
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03 maj
29 april
07 maj
10 maj
16 maj
23 maj

28 maj
29 maj

Remiss SKKs Värdegrund
Auktorisation Viltspårdomare Elin Olausson
2019 års program i serien SKK Play för uppfödare
Nya auktorisationer exteriördomare
Inbjudan SM I Viltspår
Ny lag fr o m 1 juli 2019 beträffande rökförbud på
allmänna platser
DN-beslut 33/2019
DN-beslut 37/2019
DN-beslut 44/2019
DN-beslut 45/2019
Inloggningsuppgifter SSRKs medlemsregister
Brev från SKK - Info från Dreverklubben
Remiss ansökan jaktprovsdomare spaniel

Remissen om SKKs Värdegrund ska läggas ut på hemsidan för att göras tillgängligt för
avdelningens medlemmar.
Inbjudan till viltspårs-SM är vidarebefordrad till den deltagare som kvalificerat sig, Charlotte
Wachtmeister.
Vad gäller lagen om rökförbud så avvaktar vi riktlinjer ifrån SKK, då det tydligen är en
tolkningsfråga vad som räknas som ”allmän plats”.
Angående inloggningsuppgifter kommer avtal om tillgång tecknas av Ulrika. Ebba har skickat
en påminnelse tidigare om att ta bort tidigare styrelsemedlemmar.
Angående brevet från SKK 29maj krävs det i SSRK Södra samtycke från både kassör och
ordförande vid överföringar till konto som inte är avdelningens.
Angående remiss jaktprovsdomare spaniel se utgående skrivelser.
§ 6 Utgående skrivelser
Södra har skickat en fråga till spanielkommittén / HS angående utebliven auktorisation av
jaktprovsdomare spaniel.
§ 7 AU-beslut
AU-beslut om att hyra en ljudanläggning till utställningen i Bjuv.
§ 8 Ekonomi och budget
Stabilt ekonomiskt läge. Resultatet från utställningen i Bjuv inte klart än.
§ 9 Rapporter från kommittéerna
PR – inget att rapportera.
Retriever – vårens prov är avklarade och alla domare är bokade för höstens B-prov. Aprovskommittén jobbar vidare med målsättningen att genomföra flera prov under
säsongen, både KKL och elitklass.
Diskussion angående möjligheten att hyra mark av stiftelsen Skånska Landskap för att
arrangera aktiviteter för medlemmarna. Lisa L går vidare i denna fråga och kontaktar
stiftelsen för att få reda på detaljerna.
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Spaniel – Berra har lämnat över sitt materiel till Åsa. Åsa påtalar pressen bl a på sociala
medier och känner att hon inte klarar att ensam möta dessa krav. Styrelsen försöker att
skapa en kommitté eller adjungera någon ytterligare spanielperson för att avlasta, men
svårigheterna att få medlemmarna att engagera sig kvarstår.
Utbildning – utbildningsansvarig har trots upprepade försök inte lyckats hitta något
datum för omcertifieringen för provledare B-prov retriever.
Nytt försök görs under senhösten, alternativt vinter/tidig vår. Lisa H kollar vilka/hur
många provledare som för höstens prov kommer behöva ansöka om dispens för att
kunna få genomföra sina prov. Filip kollar även huruvida Södra skulle kunna samköra
omcertifieringen ihop med Västra och/eller Småland.
Diskussion om kommande medlemsdag på Björkeberga gård i Hishult. Vilka aktiviteter
önskas?
Utställning – vårens utställning är just genomförd, med HS som huvudman eftersom
utställningskommittén avgått och inga nya personer velat arbeta med detta. Med ett
gott samarbete mellan HS och avdelningens styrelse kunde dock utställningen ändå
genomföras på ett mycket bra sätt. Platsen är flyttad från Hasslarp till Bjuvs BK, en
förändring som vi är mycket nöjda med. Förhandlingar pågår om att förlägga
vårutställningen till Bjuvs BK även i fortsättningen. Ulrika kommer då ansöka till SKK om
flytt för utställningen 2020.
Vi hade dock önskat oss en bättre rapportering ifrån HS, eftersom vi inte kunnat
publicera resultat/sponsorskap på hemsida/facebook ännu.
Flytt av Åstorpsutställningen till den 10/11 är nu godkänd av SKK. Det fattas fortfarande
en domare men Ulrika är nära en lösning. Inför detta arrangemang behöver klubben
köpa in 6 stora plastlådor med lock till allt materiel – en per ring plus sekretariat.
Vi kommer fortsättningsvis att köra anmälningarna via SKK´s anmälningstjänst, vilket blir
en ökad kostnad. Detta måste vara med i budgeten inför kommande år.
Viltspår – uttagningen till SM är genomförd. Nästa ordinarie prov hålls den 4/8, allt är
under kontroll inför detta även om man ev behöver byta domare. Två av avdelningens
mest anlitade domare har fått ändrad/sämre tillgång till mark, vilket kan komma att
påverka verksamheten.
Hemsidan – styrelsen har önskemål om förändringar och tex införande av
funktionärssidor men då Webmaster har meddelat att hon inte har tid/energi att fullfölja
sitt uppdrag söker vi en alternativ lösning. I första hand kommer Lisa H att kontakt de två
medlemmar som på årsmötet 2017 anmälde sig som frivilliga till att stötta webmaster.
Tolling – ingen rapport inkommen.
FB-R – ingen rapport inkommen.
§ 10 Sponsring för SM i viltspår – avdelningen sponsrar med anmälningsavgiften till SM.
Boende och resa får den startande stå för själv.
Detta gäller vid alla mästerskap där avdelningen representeras.
§ 11 Information för funktionärer – texter och anmälningssidor är framtagna, men har
ännu inte blivit publicerade på hemsidan. Styrelsen arbetar vidare för att hemsidan ska
uppdateras så fort som möjligt.
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§ 12 Övriga frågor
Inga övriga frågor.
§ 13 Nästa möte
Nästa möte beslöts hållas på Ekerödsrasten onsdagen den 7/8 kl 17.30.

§ 14 Mötets avslutande
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Sofia Palmqvist
Mötessekreterare

Filip Ertzinger
Ordförande

Lisa Hansson
Justeringskvinna

