Smålandsavdelningen
Sammanträdesdatum: 2015-03-07
Plats: Björkåsen B&B, Moheda
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Närvarande: Morgan Thorell, ordförande
Hans Olofsson
Ulla Görl-Appelkvist
Jennifer Hofsö
Birgitta Staflund-Wiberg
Magnus Lindström
Kicki Kindstrand från § 106
Sofie Alfredsson från § 106
§ 93

Mötet öppnas
Ordförande Morgan Thorell hälsade välkommen och öppnade mötet.

§ 94

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

§ 95

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes i befintligt skick.

§ 96

Föregående mötes protokoll
Protokollet från styrelsemötet den 28 januari lades till handlingarna.

§ 97
Från

Inkomna skrivelser
Ankomst

Kansliet
”
”
Kansliet
”
”

150206

150302

Medlemsstatistik per den 31/1 2015
Auktorisationer - exteriördomare
Inbjudan till Fullmäktige 2015
Inbjudan till kurs Working Test Spaniel
SKK – valberedningen efterlyser
Remiss – Förslag till nya Grundregler för SKK
+ två stycken bilagor
Inbjudan till Funktionärsträff 18-19 april 2015
Remiss – jaktprovsdomare, Marie Kinder
Info från SRD-kommittén till specialklubbar/
SRD-ansvariga
Vägen till mer info om din hunds beteende
Inbjudan till vidareutbildning av instruktör under
Funktionärsträffen
Info om Funktionsbeskrivning Retriever och

150306

Medlemsstatistik per 2015-02-28

150213
150220

”
”
Kansliet

150223

”
Kansliet

150227

”
KFM
Kansliet

Angående________________________________

Kansliet
”
”
”
”
”
”
”
”
”
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Preliminärt program Utbildning, Funktionärsträffen
Preliminärt program Retriever, Funktionärsträffen
Nya styrelseuppgifter för 2015
Protokoll från HS möte 2015-01-31 - 02-01
Protokoll från HS per capsulam 2015-02-16
Protokoll Tollingjaktkommittén 2015-01-14
Protokoll Tollingjaktkommittén 2015-01-18
Protokoll Retrieverjaktkommittén 2015-01-13
Protokoll Spanieljaktkommittén 2015-01-15
Protokoll Utbildningskommittén/DUG 2014-11-16
Skrivelserna lades till handlingarna.
150306

§ Avsända skrivelser
Från
Till

Datum

Angående________________________________

SSRK Små Kansliet
”
”

150206
150219

Fråga om stambokföringsavgift
Uppgift om utst. 2015 (Royal Canin)

Sekreteraren konstaterade att ännu inget svar kommit på avdelningens fråga
om den höjda stambokföringsavgiften även går till utbildning och utveckling
av utställningsverksamheten.
Skrivelserna lades därefter till handlingarna.
§ 99

Ekonomi, rapport
Hans konstaterade att det inte hänt mycket ekonomiskt sedan senaste
styrelsemötet.

§ 100

Utbildning, rapport
Med anledning av den inbjudan som kommit från HS om utbildning för
befintliga instruktörer i samband med Funktionärsträffen beslutade styrelsen
att via Magnus bekantgöra detta för avdelningens instruktörer. Kursavgiften
utöver SSRKs sponsring betalas individuellt.
Stort grattis från styrelsen till Olof Lydén som nu är diplomerad instruktör
och som kommer att agera kurshållare under året.
Vuokko Norkooli kommer att hålla kurs i Värnamo-området under året.

§ 101

Viltspår, rapport
Inget att rapportera enligt Jennifer.

§ 102

Jakt spaniel, rapport
Inget att rapportera, konstaterade Magnus.
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§ 103

Jakt retriever, rapport
Höstens tre B-prov plus ett extra prov kommer att läggas ut på SSRK Prov
inom kort, rapporterade Birgitta. Provet i Gnosjö saknar fortfarande
kommissarie.
På en fråga från Birgitta om rosetter till förstapristagare på jaktprov beslutade
styrelsen att skippa sådana. I stället får ekipagen glas och diplom som synliga
bevis för sina framgångar. Championatsrosetter delas däremot ut.
Det har uppdagats att Smålandsavdelningens remissvar vad gäller
regelrevideringen för jaktprov retriever inte finns med i sammanställningen
över inkomna remissvar. Enligt uppgift har Smålandsavdelningens svar, sänt
både till kansliet och huvudstyrelsens retrieverjaktprovsansvarige, hamnat i
respektive mottagares skräpkorg. Ytterligare en avdelnings svar (enbart till
kansliet) har rönt samma öde.
Styrelsen beslutade tillställa kansliet en skrivelse i ärendet.

§ 104

WT 2015
Ett WT är klart för året – i Nässjö den 1 maj, rapporterade Morgan. Intresset i
övrigt att stå som arrangör för WT har hittills varit klent.

§ 105

Funktionsbeskrivning Retriever, FB-R
Diskussion uppstod om hur mycket av materialet om FB-R vi ska presentera
på vår hemsida. Såväl negativa som positiva inlägg gjordes. Beslutet blev
dock att FB-R, som är en officiell verksamhet inom SSRK, ska finnas med på
hemsidan liksom även hänvisning till var den intresserade kan läsa mera.

§ 106

Utställning, rapport
Allt klart inför morgondagens utställning i Moheda, konstaterade Kicki.

§ 107

Övrigt
Inga övriga frågor varför punkten lämnades.

§ 108

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

Justerat 14 mars 2015

Justerat 13 mars 2015

Ulla Görl-Appelkvist

Morgan Thorell

Magnus Lindström

Ulla Görl-Appelkvist

Morgan Thorell

Magnus Lindström

