Protokoll nr 2/2020
Sidan 2 av 2

Protokoll fört vid styrelsemöte för SSRK:s södra avdelning, 2020-02-18 via Skype 19.00

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

§ 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 1–190114 godkändes och lades till handlingarna.
§ 5 Ingående skrivelser
Skrivelserna gicks igenom.

13 jan

SKK DN-beslut 103/2019
Disciplinnämndens åtgärder förklaring

20 jan

Allrounddomare, exteriör

22 jan

Information SRD inför årets utställningssäsong

24 jan

Betr. Information om förändrade ersättningsregler etc.
Betr. Sponsring från Royal Canin
SRD information

4 feb

Nya styrelseuppgifter 2020/2021

11 feb
13 feb

Auktorisation som spanieljaktprovsdomare B - M
Hallgren
Remiss Viltspårdomare Susanne Sedvall

14 feb

Remiss retrieverjaktprovsdomare Jeanette Arleheim
Inbjudan Representantskapsmöte och Funktionärsträff
2020
Betr SSRKs 75-års jubileums viltspår
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§ 6 Utgående skrivelser
Styrkande av Mikael Svensson till utbildningen för C-provsdomare.
§ 7 AU Beslut
Beslut om att SSRK Södra betalar kostnaderna för Mikael Svenssons Cprovsdomarutbildning, upp till 2500 kr.
§ 8 Ekonomi och Budget
a)
Det har ännu inte kommit nån återkoppling ifrån revisorerna, Lisa L ska försöka
skynda på revisionsberättelsen före årsmötet.
Budgeten som lagts för 2020 kommer inte att stämma, då HS alldeles nyss tagit beslut
om att höja både domararvodena och max-avgifterna för prov och utställning. Detta
innebär såväl ökade utgifter och som ökade inkomster.
Lisa L och Robert ska ha ett möte med revisionsbyrån BDO om att vi önskar ett fast pris
för nästa års uppdrag.
Ett formulär ska skapas av kassören för utländska domare för att kassören ska få alla
uppgifter som krävs för en utlandsbetalning.
b)
Styrelsen beslutar att följande avgifter ska gälla för Södra avdelningen:
A-prov
850 kr
B-prov
600 kr
Mock Trial 500 kr
WT
400 kr
Utställning
- oförändrat då denna verksamhet varje år även med höjda arvoden
gör vinst.
Tolling- samtliga prov 600 kr
Styrelsen har inte fått någon information från HS om vad som kommer att gälla för
spanielprov, varför dessa lämnas utan åtgärd i nuläget.
c)
Beslut om att kassören ska köpa en ny dator, upp till 5000 kr.
d)
Bo och Robert ska ordna så att de sista viltfrysarna köps in, enligt tidigare beslut.
§ 9 Godkännande av handlingar till årsmötet
Handlingarna godkändes.
§ 10 Övriga frågor
a)
12-13 juni planeras en jaktmässa på Vrams Gunnarstorp. Avdelningen har som
ambition att medverka vid denna, med en monter och ev även med någon aktivitet.
b)
Robert har gått den första delen av instruktörsutbildningen. Han ska nu kontakta
två möjliga mentorer inför de praktiska delarna av kursen.
c)
Filip beställer championrosetter inför årsmötet.

§ 11 Nästa möte
Nästa möte blir det konstitutionerande mötet efter årsmötet den 1/3 i Hörby.
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§ 12 Mötets avslutande
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Sofia Palmqvist
Mötessekreterare

Lisa Hansson
Justerare

Justeras

Filip Ertzinger
Ordförande

