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Protokoll fört vid styrelsemöte för SSRK:s södra avdelning, 2019-08-07 på Ekerödsrasten
17.30

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

Icke Närvarande:
Åsa Söderberg

§ 1 Mötets öppnande
Ordförande Filip Ertzinger hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
§ 2 Godkännande av dagordning
Dagordningen fastställdes och godkändes med tillägg i ingående skrivelser- avhopp vilt
och materialhantering.
§ 3 Val av justeringsman
Lisa Lyhagen valdes att justera dagens protokoll.
§ 4 Föregående mötesprotokoll
Föregående protokoll nr 6–190610 godkändes och lades till handlingarna.
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§ 5 Inkomna skrivelser
14 juni

Nytt från SKKs föreningsteknik

18 juni

Beskattning av utländska domare
Ny blankett för oacceptabelt beteende för hund

26 juni
27 juni

Remiss ansökan viltspårdomare -Clas Philippen
Inbjudan till seminarium för domar- och
utställningsansvariga

01 juli

Godkänt utställningsprogram 2021
Incidentrapportering

Avelsfunktionärsutbildning - distanskurs + helgkurs
Vi kommer stå för beskattningen för de utländska utställningsdomarna.
Ulrika har fått texten som ska bifogas vid inbjudan.
Vi pratade om den nya blanketten för oacceptabelt beteende för hund och Lisa H hade
mejlat ut den till alla provledare och skulle även mejla ut den till Berra.
När det gällde incidentrapporteringen skulle Lisa H höra av sig till HS och få exempel på vad
det gällde och inte gällde för att kunna svara på eventuella frågor från provledare och
kommissarier. Mest med tanke på formuleringen i rapporten…
Ulrika kommer åka på seminariet för domar- och utställningsansvariga.
Emil Sandgren har meddelat att han säger upp sitt ansvar som vilt och materialansvarig.
Vi ska arbeta fram förslag till nästa styrelsemöte.
Vi har fått in en fråga om FB-R beskrivning, från en uppfödare. Sofia tar kontakt med HS för
ett register över beskrivare i södra så vi kan förmedla kontakten.
Avdelningen har fått förfrågan om att hålla nordiska mästerskapen 2020.
Vi avslår denna förfrågan då vi behöver strukturera upp våra nya styrelseposter först.
§ 6 Utgående skrivelser
Ulrika skriver ett svar på remissen för ny vitspårsdomare att vi inte har något emot detta.
§ 7 AU-beslut
Bartek Brejski adjungerande spanielansvarig.
§ 8 Ekonomi och budget
Ser fortsatt stabilt ut.
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§ 9 Rapporter från kommittéerna
PR I dagsläget lugnt. Skickat in info till apportören.
Retriever Skickat ut ett infomejl till funktionärer. Planeras för ett EKL B-prov.
Spaniel Bartek tar över som ansvarig annars inget nytt att rapportera.
Utbildning En helg planeras för tackträning uppe i Hishult. Fortsatt planering för att hitta
datum till Omcertifiering av provledare.
Utställning Det mesta är klart inför Åstorp. Vi godkänner och budgeterar in att köpa
nya reklamflaggor till nästa år.
Viltspår Ordinarie viltspår är avklarade med bra respons. Planeras redan nu får nästa års
ordinarieprov.
Hemsidan Vi försöker att hitta en ny webbansvarig. Filip sköter hemsidan i dagsläget
och på grund av upplärning har det tagit lite längre tid att få ut protokollen.
Prioritering av hemsidan ska läggas på strukturen och att det ska vara lättare att hitta
runt. Funktionärssidan kommer upp snarast. Anmälda funktionärer kommer att
att kontaktas.
Tolling Inget att rapportera sen förra mötet.
Styrelsen Inget att rapportera sen förra mötet.
§ 10 Publicering av protokoll på hemsidan
Vi kommer att fortsätta publicera protokollen på hemsidan och vår ambition är att
få ut dem senast 14 dagar efter styrelsemötet.
§ 11 Finaltält till utställning
Ulrika köper tälten från Jula.
§ 12 Övriga frågor
Behövs hjälp till att bygga inför Åstorp utställningen.
Vi kommer hädanefter att inte ha Skype möte då det är svårt med uppkopplingen så
varje möte kommer att hållas på Ekerödsrasten men med frivillig fysisk närvaro,
annars uppkoppling via Skype. Man måste dock närvara fysiskt vid minst 4 möten för
att ta del av styrelsearvodet.
Filip bjuder in valberedningen till nästa styrelsemöte.
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§ 13 Nästa möte
Nästa möte blir den 8/10 17.30 på Ekerödsrasten.
§ 14 Mötets avslutande
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.
Vid protokollet

Justeras

Ebba Petersson
Sekreterare

Filip Ertzinger
Ordförande

Lisa Lyhagen

