Styrelsemöte 2015-01-28
Mailmöte

§ 78 - 92
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Närvarande: Morgan Thorell, ordförande
Hans Olofsson
Magnus Lindström från § 86
Jennifer Hofsö
Ulla Görl-Appelkvist
Kicki Kindstrand
Sofie Alfredsson
Frånvarande: Birgitta Staflund-Wiberg

§ 78

Mötet öppnas
Ordförande Morgan Thorell hälsade välkommen och öppnade mötet.

§ 79

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

§ 80

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes i befintligt skick.

§ 81

Föregående mötes protokoll
Protokollet från styrelsemötet den 11 november lades med godkännande till
handlingarna.

§ 82
Från

Inkomna skrivelser
Ankomst

Kansliet
”
Elmia
SSRK Västra
Kansliet
SSRK Södra
Kansliet
”
”
”
”
”

141107
141113
141123
141124
141124
141128
141204
141211

141219

Angående___________________________________
Medlemsstatistik per den 31/10 2014
Auktorisationer - exteriördomare
Inbjudan till uppstartsträff inför Elmia Game Fair
Elmia-svar från Västra
Nyhetsbrev från SKK utst-kommitté
Elmia-svar från Södra
Remiss – tollingjaktprovsdomare B
Medlemsstatistik per den 30/11 2014
Önskemål om planerade viltspårsprogram 2015
Höjning av stamboksavgift 2015
Utmärkelser inom SSRK
Protokoll HS-möte 141115-16
Bilaga VU-beslut
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Kansliet
”
”
”
”
”
”
”
” (SKK valberedn.)
”
”
”
”

141219

150109
150109
150116

150123

Kommittéprotokoll KFM 141008
Kommittéprotokoll RJK nr 7 140916
Kommittéprotokoll RJK nr 8 140925
Kommittéprotokoll RJK nr 9 141027
Kommittéprotokoll Ungdom 141025
Kommittéprotokoll Viltspår 141112
Viltspårsprogram 2015 + mall, påminnelse
Medlemsstatistik SSRK per 141231
Bön om förslag på styrelseledamöter
Fråga om vilka utbildningar som är av intresse
under 2015
Inbjudan till utbildning i föreningsteknik
Förfrågan om nya styrelseuppgifter 2015
Uppgörelse med Royal Canin för avdelningar

Skrivelserna lades till handlingarna.
§ 83 Avsända skrivelser
Från
Till
SSRK Små Kansliet
”
”
”
”
”
Rasklubbar
”
Apportören

Datum
141105
141203
141205
141230
150115

Angående___________________________________
Remissvar om jaktprovsdomare retriever
Remissvar om jaktprovsdomare Tolling B
Remissvar om förslag till regelrevidering
Knuff inför Elmia Game Fair 14-16 maj 2015
Material om Grännautställningen i juni

Skrivelserna lades till handlingarna.
§ 84

Ekonomi, rapport
Hans kommenterade årets resultat, ett överskott på 64 000 kronor, med att
kostnaderna har kunnat hållas nere. Han pekade också på nedskrivning av
inventarier och lager han gjort.
Styrelsen beslutade att fastställa resultatrapport och övriga ekonomiska
redovisningar som går vidare till årsmötet för beslut.
Styrelsens förslag till budget, där 30 000 kronor läggs in med tanke på SSRKs
70-årsjubileum i år, beslutades också sändas vidare till årsmötet för beslut.

§ 85

Utställning, rapport
Arbetet inför utställningen i Moheda 8 mars pågår för fullt. Anmälningstiden
utgår den 10 februari kl 13 00 då möjligheten att anmäla sig via avdelningens
hemsida släcks ned av avdelningens webbmaster.
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Kicki tog upp frågan om stambokföringsavgiften som SSRK höjt med 10 kronor
från och med i år. Detta för att finansiera utbildning och utveckling av SSRK
Prov. Hennes fråga: Omfattas även utställningsverksamheten av denna
utveckling och utbildning? Frågan vidarebefordras till SSRK.
Erbjudandet från SSRK att göra det enkelt för avdelningarna att få hem varor
från Royal Canin till utställningar, prov och tävlingar ledde till beslut om att
meddela kansliet vilka aktiviteter vi har för året.
Utställningsdomaren Inge E:son Thoor gör sin sista bedömning vid årets
Grännautställning. På förslag från Kicki tipsar vi SSRK om detta då en liten
avtackning kan tänkas vara på sin plats.
§ 86

Utbildning, rapport
Magnus meddelade att den utbildning i SSRK Prov som skulle hållas i
Jönköping den 7 februari är flyttat till den 21 februari i stället. Läggs bland
annat ut på vår hemsida.

§ 87

Viltspår, rapport
Planering inför året och kontakter med domare är i gång, rapporterade Jennifer.
Trots snö i markerna har några anmälningar kommit in.

§ 88

Jakt Spaniel, rapport
Inget att rapportera, konstaterade Magnus.

§ 89

Jakt Retriever, rapport
Birgitta, som inte kunde närvara vid mötet, har i ett mail rapporterat att
hon före månadens slut lägger in de planerade proven i avdelningen på SSRK
Prov.

§ 90

Inför årsmötet
Sekreteraren noterade att det fortfarande saknas verksamhetsberättelser och
verksamhetsplaner från några av avdelningens verksamheter. Om möjligt ska de
finnas på hemsidan runt 15 februari.
Hans åtog sig skaffa blommor för avtackningar och liknande. I övrigt inga
frågetecken.

§ 91

Kommande möten
Nästa styrelsemöte: Den 7 mars klockan 10 00 på B&B i Moheda.
Årsmöte: Den 7 mars klockan 13 00 på samma plats.
Konstituerande sammanträde efter årsmötet.
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§ 92

Mötet avslutas
Här tackade ordföranden Morgan Thorell för kvällens övningar och avslutade
mötet.
Vid protokollet

Ulla Görl-Appelkvist
Ulla Görl-Appelkvist

Justerat 30 januari 2015

Justerat 3 februari 2015

Morgan Thorell

Hans Olofsson

Morgan Thorell

Hans Olofsson

