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Närvarande: Morgan Thorell, ordförande
Hans Olofsson
Jennifer Hofsö
Ulla Görl-Appelkvist
Maire Pyrrö
Håkan Svensson
Magnus Lindström
Sofie Alfredsson
Sara Samuelsson

§ 76

Mötet öppnas
Ordförande Morgan Thorell hälsade välkommen och öppnade mötet.

§ 77

Val av justerare
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Sofie Alfredsson.

§ 78

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes efter tillägget § 87b, Förfrågan från Södra om plats
för B-prov.

§ 79

Föregående mötes protokoll
Protokollet från styrelsemötet den 17 november lades utan kommentarer
till handlingarna.

§ 80 Inkomna skrivelser
Från
Ankomst
Kansliet

151127

”

151203

Kansliet (SKK)
”
”

151207
151211
151225

”
”

160105
160115

Angående___________________________________
Planering inför 2016 viltspårsverksamhet
Domarauktorisation
Protokollsutdrag fram HS möte 21-22 nov. 2015
Inbjudan instruktörsutbildning diplomering
Domarauktorisation, spaniel (Marcus Sjöberg,
Grästorp)
Nyheter från SKKs utst.kommitté
Inbjudan till distansutbildning i föreningsteknik
SKKs jakthundspolicy för hundanvändning vid
jaktprov, jaktträning och jakt
Medlemsstatistik per 31 december 2015
SSRK Förtjänsttecken, uppdatering och hantering
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Kansliet

160715

”

160122

§ 81 Avsända skrivelser
Från
Till
Datum

Genomförande av officiella prov
Utbetalning av medlemsavgift 2015
Utbildning i SSRK Prov
Nya styrelser 2016
Ang. stewardutbildning för mocktrial och A-prov

Angående___________________________________

Inga avsända skrivelser varför punkten lämnades.
§ 82

Ekonomi, rapport
Hans Olofsson kommenterade den årsredovisning han tidigare översänt till sina
styrelsekamrater – värdering av lager, avskrivning av inventarier samt
resultatrapport som visar på ett överskott av cirka 40 000 kronor. Han noterade
att inkomsterna från B-proven minskat från 82 000 till 52 000 jämfört med året
innan men att kostnaderna hållits nere på ett föredömligt sätt.
Styrelsen beslutade att redovisningen för 2015 tillställs revisorerna för
presentation vid årsmötet. Budgeten för 2016 kommer att sändas ut inom kort.

§ 83

Utställning, rapport
Närmast jobbar utställningsteamet med Moheda-utställningen dit 57 utställare
hittills anmält sig. Domare är klara för de båda utställningarna även 2017,
rapporterade Sofie.
En fråga från Sara om priset för katalog och parkering ska ingå i
anmälningsavgiften – ett beslut med två år på nacken – diskuterades. Styrelsen
beslutade ge Sara fria händer att diskutera såväl parkeringsfrågan som servicen
vad gäller mat till funktionärerna med bollklubben. Slogs fast att om klubben
vill ha betalt för att den sköter parkeringen betalar avdelningen detta.

§ 84

Utbildning
Inget nytt att rapportera, rapporterade Magnus Lindström.

§ 85

Viltspår, rapport
Inga nya händelser att rapportera, noterade Jennifer Hofsö.

§ 86

Jakt Spaniel, rapport
Inget att rapportera, noterade Magnus Lindström.
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§ 87

Jakt Retriever, rapport
Fortfarande saknas plats för ett av höstproven, rapporterade Håkan Svensson.
Maire erbjöd sig att kolla runt bland auktoriserade provledare vad gäller tid och
plats.
Maire noterade också att det WT som skulle ha hållits på Ostkusten i vår flyttats
till den 17 september för att inte krocka med annat prov där.
Den inbjudan till stewardutbildning för mocktrial och A-prov som HS
presenterat får två anmälningar från Småland: Håkan Svensson och Morgan
Thorell. Styrelsen beslutade att avdelningen står för de bådas boende- och
resekostnader.

§ 87 b

Förfrågan från Södra om plats för B-prov
En skrivelse från Södra distriktet om tillstånd att få arrangera ett B-prov inom
vårt verksamhetsområde godkändes utan vidare. Morgan i uppdrag att
underteckna dokumentet för vidare befordran till HS.

§ 88

Övrigt
Sekreteraren påminde om synpunkter på Verksamhetsberättelse och
Verksamhetsplan innan de läggs ut på hemsidan.

§ 89

Nästa möte
Nästa styrelsemöte hålls den 5 mars kl 10 00 i Studiefrämjandets lokaler i
Jönköping. Årsmötet början kl 13 00. Maire åtog sig att ordna med kaffe och
smörgås till detta.

§ 90

Avslutning
Ordförande Morgan Thorell tackade sina styrelsekamrater och önskade de
närvarande en fortsatt trevlig vecka.
Vid protokollet

Ulla Görl-Appelkvist
Ulla Görl-Appelkvist
Justerat 26 januari 2016

Justerat 27 januari 2016

Morgan Thorell

Sofie Alfredsson

Morgan Thorell

Sofie Alfredsson

