Styrelsemöte 2014-11-04
Plats: SmÖKK, Lenhovda

§ 63-77
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Närvarande: Morgan Thorell, ordförande
Hans Olofsson
Magnus Lindström
Jennifer Hofsö
Ulla Görl-Appelkvist
Birgitta Staflund-Wiberg
Kicki Kindstrand
Sofie Alfredsson
Adjungerade Katarina Ljungquist och Håkan Svensson
§ 63

Mötet öppnas
Ordförande Morgan Thorell hälsade välkommen och öppnade mötet.

§ 64

Val av justerare
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Birgitta Staflund-Wiberg.

§ 65

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes i befintligt skick.

§ 66

Föregående mötens protokoll
På en fråga om vad som hänt i ärendet med den icke avslutade kursen till
diplomerad instruktör framkom följande:
Det brev styrelsen sände till medlemmen enligt beslut den 11 augusti (§ 52) har
inte besvarats. Vid den kontakt Morgan Thorell haft med medlemmen lovade
denne att såväl avsluta kursen som att därefter hålla kurser.
Protokollet från 11/8 och mejlprotokollet från 13/10 lades till handlingarna.

§ 67
Från

Inkomna skrivelser
Ankomst

Kansliet
”
Kansliet
”
”
”
”
”
”

140815
140815
140822

140829
140905

Angående___________________________________
Medlemsstatistik per den 31/7 2014
Inbjudan Diplomeringsutbildning instruktör
Utställningsprogram 2016
Protokoll från Spanielkommittén 2014-05-01
Bilaga 1, 2, 3 till protokoll SJK 2014-05-01
Protokoll från HS möte 2014-05-17
Auktorisationer / Exteriördomare
Medlemsstatistik per den 31/8 2014
Utställningsprogram 2015-2017
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Kansliet
”
”
”
”
”
”

140912

140919

”

140926

”
”
SSRKs VU
Kansliet

141009
141016
141020
141031

Brev remissförslag Jaktprovsbestämmelser
Retriever 2017
Remissförslag A-prov
Remissförslag B-prov
Remissförslag Championatregler
Remiss – jaktprovsdomare retrieverprov
Remiss – regelrevidering 2017/jakt Tolling
Motion från SSRK Dalarna om ändrade bestämmelser för jaktprov retriever
Frågor om utställningsverksamhet till rasklubbar och
avdelningar
Medlemsstatistik per 30/9 2014
Nyheter från SKKs utställningskommitté okt 2014
Klartecken om att ställa in Ljungbyprovet
Inte tillåtet att röka under tjänstgöring

Skrivelserna lades till handlingarna.
§ 68 Avsända skrivelser
Från
Till
Datum

Angående___________________________________

SSRK Små
SSRK Små
”
”

Påminnelse om att avsluta diplomeringskurs
Mohedautställningen 2015
Årsmötesuppgifter
Viltspår 2015

Kursdelt.
140813
Apportören 141013
”
141015
”

Skrivelserna lades till handlingarna.
§ 69

Ekonomi, rapport
Hans Olofsson rapporterade att avdelningens ekonomi är god. Intäkterna under
året ligger i paritet med fjolårets men kostnaderna är betydligt lägre.
Anledningarna är flera, bl a att bara några få deltog i SSRKs Funktionärsträff,
endast en deltagare åkte till Representantskapsmötet och inga dyra utbildningar
har varit aktuella.
Han påminde också om att inventarieförteckningar och slutredovisning av utlägg
ska lämnas in före jul.
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§ 70

Utställning, rapport
Kicki Kindstrand förankrade svaren på en SKK-enkät gällande
utställningsverksamheten hos övriga i styrelsen. Ett tips till enkätfråga från
SSRK Småland skickades med: Varför ställer hundägare inte ut sina hundar?
________________________________________________________________
Ajournering
Förhandlingarna ajournerades ca 10 minuter och valberedarna fick ordet. De
tackades varpå förhandlingarna återupptogs.
_______________________________________________________________

§ 71

Utbildning, rapport
Magnus Lindström rapporterade att en utbildning till diplomerade instruktörer
hålls på Väla kursgård i Virserum med start den 21 november och slut i maj.
Konstaterades också att utbildningen till provledare och kommissarier den 7
februari i Jönköping ligger fast.

§ 72

Viltspår, rapport
Just nu under jakttider är det lugnt vad gäller viltspår, rapporterade Jennifer
Hofsö.

§ 73

Jakt Spaniel, rapport
Det jaktprov för spaniel som skulle ha hållits i Skåne den 10 oktober måste
ställas in på grund av för få deltagare, konstaterade Magnus Lindström. (Sju
anmälda, minst åtta är ett krav.)

§ 74

Jakt Retriever, rapport
B-provet i Ljungby fick efter beslut i SSRK VU ställas in på grund av alltför få
funktionärer, noterade Birgitta Staflund-Wiberg som ropat på hjälp på Facebook
utan resultat. Först när meddelandet om att provet ställts in presenterades på
samma forum förklarade sig en hel massa att de kunnat hjälpa till.
Ett tollarprov har hållits i avdelningen med 25 startande. Under året har också 3
KKL avverkats.
Avdelningens inbjudan till medlemmarna att diskutera remissförslagen till nya
regler för jaktprov retriever lockade inga deltagare, meddelade Birgitta också.
Birgitta drog också kortfattat den planering av B- och C-prov hon gjort inför
2015. Morgan åtog sig kontakta en markägare i Markaryd för ett tredje C-prov.
Till nästa års aktiviteter hör också ett Mocktrial en söndag i början av augusti.
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§ 75

Övrigt
Avdelningens hemsida diskuterades och en slutsats blev att den kan rensas från
en massa information som lätt kan nås via länkar direkt till källan.

§ 76

Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte hålls den 22 januari 2015 klockan 18 00 i Lenhovda.

§ 77

Mötet avslutas
Här tackade ordföranden Morgan Thorell för visat intresse och avslutade mötet.
Vid protokollet

Ulla Görl-Appelkvist
Ulla Görl-Appelkvist

Justerat 9 november 2014

Justerat 27 november 2014

Morgan Thorell

Birgitta Staflund-Wiberg

Morgan Thorell

Birgitta Staflund-Wiberg

