Smålandsavdelningen
Sammanträdesdatum: 2014-03-15
Plats: SmÖKK, Lenhovda
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Närvarande: Morgan Thorell, ordförande
Hans Olofsson
Ulla Görl-Appelkvist
Jennifer Hofsö
Birgitta Staflund-Wiberg
Magnus Lindström
Charlotta Hjerpe
Kicki Kindstrand
Jan Wiberg, adjungerad
§ 108

Mötet öppnas
Ordförande Morgan Thorell hälsade välkommen och öppnade mötet.

§ 109

Val av justerare
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Magnus Lindström.

§ 110

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes i befintligt skick.

§ 111

Föregående mötes protokoll
Protokollet från styrelsemötet den 21 januari lades till handlingarna.

§ 112
Från

Inkomna skrivelser
Ankomst

Kansliet
”

140124

”
”

140131

”
”

140207

Kansliet

140217

”

140221

”
”

140226

Angående________________________________
Nya styrelseuppgifter för 2014
Inloggning och avtal gällande medlemsregistret
hos Föreningssupport
Remiss: Jaktprovsdomare spaniel, 3 sökanden
Permanent avstängning Nova Scotia duck tolling
retriever S33970/2007
Info om platser kvar på diplomeringsutbildning
Info om uppdaterat Nationellt dopingreglemente för hund
Raslista Gruppindelning
Så här går det till på utställning
Nytt FCI-arvode för domare på utställning
från och med 140101
Nya rutiner för retrieverjaktprov
Inbjudan till SSRKs Funktionärsträff 12-13/4

Kansliet

140228

Andreas Fälth
Kansliet
Leif Liljeblad
Kansliet

140304
140306
140306
140314
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Inbjudan till representantskapsmöte 17-18 maj
Betr. spanieldelen på WT-konferensen 8-9 mars
Frågor kring regelrevideringen
Fastställda utställningar 2016
Synpunkter inför regelrevideringen
Regler och riktlinjer för CUA

Inga kommentarer varför skrivelserna lades till handlingarna.
§ 113 Avsända skrivelser
Från
Till
Datum
SSRK Små SSRK HS

140127

Birgitta Staflund

140304

Angående________________________________
Efterlysning av svar på skrivelse om domares
uppträdande vid KKL-prov
Svar till Fälth gällande regelrevideringen

Skrivelserna lades till handlingarna.
§ 114

Ekonomi, rapport
Hans konstaterade att det i stort sett endast är utställningen i Moheda som
gett avtryck i bokföringen hittills.
Han konstaterade också att det med det nya medlemssystemet är lätt att
snabbt kolla medlemskapet för personer anmälda till prov och utställningar.
Hans har vidare tagit fram ekonomianvisningar att dela ut till alla som på
något vis har ansvar för ett arrangemang i avdelningens regi.

§ 115

Bokslutet
Bokslutet för 2013 visar på en förlust om ca 50 000 kronor och Hans kommer
att ge bakgrunden till detta för årsmötesbesökarna.

§ 116

Utställning, rapport
Kicki noterade att utställningen i Moheda trots strulet med utsändandet av
PM och nummerlappar fungerat bra. Hon kommer också att undersöka
möjligheterna att flytta utställningen i Gränna till Öland från och med 2015.
Styrelsen fann inga hinder för detta utan gav Kicki mandat att fortsätta få till
stånd en flytt.

§ 117

Utbildning, rapport
Den diplomeringsutbildning som skulle ha genomförts under året har tyvärr
måst ställas in på grund av för få deltagare, rapporterade Magnus.
Han noterade också att en tidigare deltagare i diplomeringskurs ännu inte är
klar vad gäller den teoretiska delen. Magnus fick i uppdrag att kontakta
personen ifråga.

§ 118
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Viltspår, rapport
Anmälningar till viltspår börjar komma in, noterade Jennifer som också
meddelade att en blänkare om uttagning till SM i Viltspår ligger ute på SSRK
Smålands hemsida.

§ 119

Jakt spaniel, rapport
Janne meddelade att han planerar en spanieljaktkurs den 19-20 april. WT för
spaniels hålls den 17-18 maj eller 5-6 juli. Eventuellt arrangeras en
spanieljaktkurs även 12-13 juli.

§ 120

Jakt retriever, rapport
Före den sista april kommer höstproven att finnas utlagda i SSRK Prov,
meddelade Birgitta.
Hon föreslog också att avdelningen medverkar vid Skördefestutställningen på
Öland med att exempelvis på olika stationer visa vad retrievern kan användas
till rent jaktligt. Ytterligare idéer framkom.
Styrelsen beslutade att startavgiften vid WT sätts till 200 kronor när
betalningen sker vid SSRK Prov. Vid betalning per plusgiro är avgiften 300
kr med anledning av det mer omfattande administrativa arbete som den
betalningsformen innebär.
Lotta föreslog att vi under funktionärsdagarna i juli utbildar WT-ledare, en
idé som direkt anammades.

§ 121

Årsmötet
Då allt var klart inför årsmötet lämnades punkten.

§ 122

Övrigt
Inga övriga frågor togs upp.

§ 123

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

Ulla Görl-Appelkvist
Ulla Görl-Appelkvist
Justerat den 19 mars 2014

Justerat den 18 mars 2014

Morgan Thorell

Magnus Lindström

Morgan Thorell

Magnus Lindström

