Styrelsemöte 2014-04-28
Plats: Telefonmöte
Närvarande: Morgan Thorell, ordförande
Hans Olofsson
Birgitta Staflund-Wiberg
Jennifer Hofsö
Kicki Kindstrand
Ulla Görl-Appelkvist
Frånvarande: Magnus Lindström
Charlotta Hjerpe
Sofia Albertsson

§ 25-40
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§ 25

Mötet öppnas
Ordförande Morgan Thorell hälsade välkommen och öppnade mötet.

§ 26

Val av justerare
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Jennifer Hofsö.

§ 27

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes efter tillägg med § 37 b Samverkansmöte.

§ 28

Föregående mötens protokoll
Protokollen från styrelsemötena den 15 mars, årsmötet samt styrelsemötet per
capsulam den 1 april lades utan kommentarer till handlingarna.

§ 29 Inkomna skrivelser
Från
Ankomst
Kansliet
Kansliet
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”

140320
140328

140423
140425

Angående___________________________________
SKKs policy för relationen människa-hund
Auktorisationer exteriördomare
Protokollsutdrag § 7 HS-mötet 15 & 16 febr. 2014
Protokollsutdrag § 32 HS-mötet 15 & 16 febr 2014
Protokollsutdrag § 61 HS-mötet 15 & 16 febr 2014
Protokollsutdrag § 64 HS-mötet 15 & 16 febr 2014
Protokollsutdrag § 73 HS-mötet 15 & 16 febr 2014
Protokollsutdrag § 74 HS-mötet 15 & 16 febr 2014
Artikel från SKK Jakthundskommitté
Protokoll HS-möte 140215-16
Protokoll från Exteriörkommittén 131114
Protokoll från Exteriörkommittén 140128
Protokoll från Viltspårkommittén 131123
Protokoll från Viltspårkommittén 140204
Protokoll från Tollingjaktkommittén 131205
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”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
SSRK Södra

140428
140428

Protokoll från Tollingjaktkommittén 140115
Protokoll från Retrieverjaktkommittén A 131121
Protokoll från Retrieverjaktkommittén B 131119
Protokoll från Retrieverjaktkommittén A och B
140114
Protokoll från Utbildningskommittén 140119
Protokoll från Avelskommittén 140120
Protokoll från KFM 140112
Protokoll från WD 131107
Nyhetsbrev från SKKs Utbildningskommitté
Påminnelse om Representantskapsmötet i maj
Samarbetsträff

Skrivelsen angående ny samarbetsträff gavs en egen punkt (37 b). I övrigt lades
skrivelserna till handlingarna.
§ 30 Avsända skrivelser
Från
Till
Datum

Angående___________________________________

SSRK Små SSRK HS
”
SSRK HS

Ändring av utställningsplats (Grännautställningen)
Remissvar: Jaktprovsdomare spaniel

140316
140402

Skrivelserna lades till handlingarna.
§ 31

Ekonomi, rapport
Den enda stora händelsen i avdelningen under första kvartalet är Mohedautställningen, konstaterade kassören Hans Olofsson. Med vissa avvikelser
jämfört med fjolåret – höjd anmälningsavgift i vilken även P-avgift och katalog
ingår men med lägre deltagarantal – blev nettot ca hälften av fjolårets. Hans
kommer att lämna uppgifter till Kristina för analys.

§ 32

Utställning, rapport
Anmälningarna till Gränna-utställningen droppar in, rapporterade Kicki
Kindstrand.
Hon passade på att efterlysa hjälp med uppvisningar och medlemsvärvning till
SSRK vid den inofficiella utställningen avdelningen ska ha på Öland i samband
med öns skördefest den 28 september. Birgitta som tidigare sänt mail med bön
om hjälp med inte fått ett enda svar ombads att göra ett nytt försök.
Hans åtog sig att skriva till försäkringsbolaget Sveland vad gäller sponsring och
Ulla lovade att kontakta SSRKs kansli om reklammaterial att låna, broschyrer
att dela ut osv.
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§ 33

Utbildning, rapport
Då Magnus Lindström fått förhinder att delta i mötet ute blev rapport och
punkten lämnades.

§ 34

Viltspår, rapport
Fyra anmälningar till uttagning för SM i viltspår har kommit in, rapporterade
Jennifer Hofsö som också nämnde att detta sker i början av juni. Kvalificerad är
den hund som fått 1 HP i öppen klass.

§ 35

Jakt Spaniel, rapport
Working Test för spaniel sker den 5 juli, rapporterade Birgitta i Magnus
frånvaro. Anmälan sker via SSRK Prov.

§ 36

Jakt Retriever, rapport
Alla återstående prov för året finns inlagda på SSRK Prov, omtalade Birgitta
Staflund-Wiberg. Hon redogjorde också för en ”incident” vid B-provet i NKL i
Gnosjö den 27 april där nyexaminerade provledaren och kommissarien gjorde
sin debut som ansvariga för ett B-prov. Vid samlingen för dagen ringer en
suppleant i huvudstyrelsen, enligt egen utsago på uppdrag av HS, och
presenterar en del ”fel och brister” bland annat vad gällde handläggningen av
provet rent administrativt samt en viss hunds rätt att få delta i provet.
Styrelsen beslutade att Birgitta skildrar händelseförloppet i en skrivelse att
tillställas HS efter det att styrelsen sanktionerat densamma.

§ 37 a

Rapport från Funktionärsträffen
Smålands representanter vid Funktionärsträffen var Kicki Kindstrand och Hans
Olofsson. Kicki tyckte sig inte ha fått ut så mycket vad gäller utställningssidan
då en stor del av tiden ägnades åt en domarkonferens för spaniel Hon saknade
också bättre uppföljning av frågor som togs upp.
Hans valde bort ordförandegruppen till förmån för retrieverseminariet där han
tyckte sig få flera bra lärdomar om knep och tricks, om SSRK Prov, WT,
Retriever-Mästerskapet med mera. En fråga som kom upp var om avdelningarna
är villiga att vara med och sponsra mästerskapet - en fråga som styrelsen för
SSRK Småland gjorde tummen ner för.

§ 37 b

Samverkansmöte
En förfrågan från Södra distriktet om lämplig tidpunkt för nytt samverkansmöte
Södra-Västra-Småland resulterade i att vi som förslag gav 5 maj alternativt 7
maj. Mötet hålls som telefonmöte.
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§ 38

Övrigt
Inga övriga frågor togs upp varför punkten lämnades.

§ 39

Nästa möte
Nästa styrelsemöte hålls i Jönköping den 11 augusti klockan 18 00.

§ 40

Mötet avslutas
Här tackade Morgan sina styrelsekamrater och avslutade mötet.
Vid protokollet

Ulla Görl-Appelkvist
Ulla Görl-Appelkvist

Justerat 5 maj 2014

Justerat 6 maj 2014

Morgan Thorell

Jennifer Hofsö

Morgan Thorell

Jennifer Hofsö

