Styrelsemöte 2014-08-11
Plats: Jönköping

§ 44-59
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Närvarande: Morgan Thorell, ordförande
Hans Olofsson
Magnus Lindström
Jennifer Hofsö
Ulla Görl-Appelkvist
Frånvarande: Birgitta Staflund-Wiberg
Kicki Kindstrand
Charlotta Hjerpe
Sofie Albertsson
§ 44

Mötet öppnas
Ordförande Morgan Thorell hälsade välkommen och öppnade mötet.

§ 45

Val av justerare
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Hans Olofsson.

§ 46

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes i befintligt skick.

§ 47

Föregående mötens protokoll
Protokollen från styrelsemötena den 28 april och 17 juli lades till handlingarna.

§ 48 Inkomna skrivelser
Från
Ankomst
Kansliet
SKK
Kansliet
”
”
”
”
”
”

140506
140507
140515

”
”
”
”

140619

140528
140605
140612

Angående___________________________________
Judging in Sweden på nya webbsidan
Nyhetsbrev från SKKs utst. kommitté (Nr 1 2014)
Medlemsstatistik per 2014-04-30
Protokoll från HS möte 2014-04-12
Protokoll från Viltspårkommittén 2014-04-06
Auktorisationer Exteriördomare
Medlemsstatistik per 2014-05-31
Inbjudan till utbildning för ordf., sekr., kassör
Auktorisation viltspårsdomare
Protokollsutdrag nr 3/2014
Minnesanteckningar Representantskapsmötet i maj
Remiss inför regelrevidering Spanielprov 2017
Artikel från SKK Jakthundskommittén
Nyhetsbrev från SKKs utställningskommitté
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”
”
”
”
”
”

140625
140718

Påminnelse om medlemskontroll
Medlemsstatistik per 2014-06-30
Hamiltonplaketten 2015
SKKs Förtjänsttecken 2015
140808
Auktorisationer/Exteriördomare
Tillträdesförbud/Gregor Nemanic
Skrivelserna lades till handlingarna.

§ 49 Avsända skrivelser
Från
Till
Datum
SSRK Små SSRK HS

Angående___________________________________

140429

Brev till HS ang. HS-ledamots agerande under BProv
Konstaterades att svar erhållits varpå skrivelsen lades till handlingarna.

§ 50

Ekonomi, rapport
Hans Olofsson presenterade det ekonomiska läget till och med sista juli i år.
Han visade också en jämförelse mellan årets siffror och samma tidsperiod i fjol.
Trenden är positiv och pekar mot ett ”normalt” överskott.
Retrieverpoolen i Eksjö-området har lagt ned sin verksamhet och fört över sitt
kapital, 1 231 kronor, till Smålandsavdelningen.
Styrelsen beslutade låta pengarna gå in i kassan.

§ 51

Utställning, rapport
Då ingen från utställningssidan fanns närvarande lämnades punkten.

§ 52

Utbildning, rapport
Magnus Lindström, numera certifierad instruktör, tog upp ärendet med den
medlem som gått instruktörsutbildningen som diplomerad instruktör men ännu
inte klarat av det teoretiska provet trots påstötning.
Styrelsen beslutade ge medlemmen tid till och med sista september för att göra
det teoretiska slutprovet. Magnus kontaktar personen i fråga.
Vid samverkansmötet med Södra och Västra avdelningarna bestämdes att en
kurs i SSRK Prov genomförs den 7 februari nästa år. I samband med denna
satsas också några timmar på utbildning av kommissarier. Magnus upplåter
lokaler i Jönköping för ändamålet.

§ 53
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Viltspår, rapport
Antalet startande på viltspår har varit lågt hittills i år, runt 25 stycken,
rapporterade Jennifer. Hon meddelade också att två ekipage kom till start vid
uttagning till SM i Viltspår. SM-titeln gick dock inte till Småland.

§ 54

Jakt Spaniel, rapport
Magnus presenterade de förslag till ändringar vad gäller regler för jaktprov
spaniel och som nu är ute på remiss och som ska gälla från och med 2017.
Styrelsen beslutade att tillstyrka ändringarna i sin helhet. Beslutades också att
materialet läggs ut på hemsidan för att ge alla medlemmar möjlighet att komma
med synpunkter.
Magnus informerade också om att ett vattenprov för spaniels hållits i
Jönköpings närhet den 9 augusti. En av sju startande hundar godkändes.
Kvar på avdelningens program för spanielverksamhet står ett fältprov i
Vittskövle i oktober.

§ 55

Jakt Retriever, rapport
Morgan tog upp det faktum att två av Smålands jaktprov retriever inte finns med
SSRK Prov – Växjö den 20-21 september och Ljungby den 25-26 oktober. Då
den jaktprovansvariga inte hade möjlighet att närvara åtog sig Morgan att reda
ut varför HS inte öppnat dessa prov för anmälan.
Han rapporterade också om vad som förekommit vid senaste samverksansmötet
med Västra och Södra. Bland annat beslutades följande:
Augusti: A-provskommittémöte
Augusti: Planeringsmöte B-prov
Oktober: Provledarutbildning i Skövde-trakten (Västra anordnar)
Oktober: Telefonkonferens C-provskommittén
November: A-provsmästerskap för regionens hundar
Februari: Utbildning i SSRK Prov med eventuellt inkluderad utbildning för
kommissarier eller var för sig. Lämpliga lokaler finns i Jönköping med
möjlighet till uppkopplingar och storbild.
Vidare anordnas ett inofficiellt prova-på A-prov, ytterligare gårdar för KKL
letas fram och möjligheten till domarkonferens inom regionen undersöks.
Dessutom har arbetet med att tillsätta funktionärer inför Elmia Game Fair 2015
satts igång.

§ 56

Rapport från Representantskapsmötet
Morgan gav en kort rapport från årets Representantskapsmöte.
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§ 57

Övrigt
De i styrelsen som hade möjlighet medverka vid Funktionärsdagarna i slutet
av juli konstaterade att det varit mycket positiva och givande dagar med bra
uppslutning.
Ett råd när det gäller att få material publicerat på avdelningens hemsida: Var ute
i tid och ange en sista dag för införandet.

§ 58

Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte hålls den 3 november kl 18 00 i Växjö. Hans ordnar lokal.

§ 59

Mötet avslutas
Här tackade ordföranden Morgan Thorell sina kamrater och avslutade mötet.
Vid protokollet

Ulla Görl-Appelkvist
Ulla Görl-Appelkvist
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