Styrelsemöte 2016-08-14
Vrigstad Värdshus

§ 41 - 59
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Närvarande: Morgan Thorell, ordförande
Magnus Lindström
Håkan Svensson (§§ 53 och 56-59)
Maire Pyrrö
Ulla Görl-Appelkvist
Frånvarande: Dan Axelsson
Jennifer Hofsö
Sofie Alfredsson
Sara Djurstedt
§ 41

Mötet öppnas
Ordförande Morgan Thorell hälsade välkommen och öppnade mötet.

§ 42

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

§ 43

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes i befintligt skick.

§ 44

Föregående mötes protokoll
Protokollet från styrelsemötet den 10 maj lades med godkännande till
handlingarna.

§ 45
Från

Inkomna skrivelser
Ankomst

Kansliet
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
Andreas Fälth

160517
160603
160610
160617

160622
160624

Angående__________________________________
Betr. SSRKs informationsmaterial
Medlemsstatistik per maj 2016
Ansökan om prov hos SBK 2017
Remiss – regler för lydnadsprov 2017-2021
Protokollsutdrag SKK/Jhk nr 3 160523 §36
Utbildning för ordförande, sekreterare och kassörer
Anordna BPH för era medlemmar i sommar
Domarauktorisationer jaktprov
Domarauktorisationer viltspår
HS-protokoll med bilagor 22 och 23 april 2016
HS-protokoll 14 maj 2016
SKK Play för uppfödare
Fråga om funktionärsträff SSRK Småland
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Kansliet
”
”
”
”
Anna Nordström, O-hamn
Kansliet
”
”
”
”

160701
160707
160708
160714

160808

”
Dan Axelsson
Kansliet
”

160810
160812

Medlemsstatistik t o m juni 2016
Domarauktorisationer
Nordic Dog Show
Betr. vaccinationsbestämmelser
Inbjudan till domarkonferens i lydnad
Fråga om remiss om viltspårsregler
Disciplinnämndens beslut 32/2016
Betr. Funktionärsstipendium och Bestyrelserapport
Tre nya exteriördomare utbildning till allrounder
Protokoll med bilagor HS-möte 2016-05-14
Avauktorisation jaktprovsdomare retriever
(Birgitta Staflund-Wiberg)
Förtydligande gällande SSRKs avtal med Royal
Canin
Varsel om avsägning av styrelseplats
Medlemsstatistik per 31 juli 2016
Auktorisationer exteriördomare

Styrelsen beslutade att även nästa år belöna alla som tjänstgjort/ska tjänstgöra
vid tävlingar, prov och utställningar med någon form av träningsdag i likhet
med årets (den 30 juli i Månsarp). Frågan bordlades till nästa möte då
förhoppningsvis flera ledamöter finns på plats.
Viltspårsdomaren Anna Nordströms efterlysning av remiss beträffande ändrade
regler för viltspår slutade med att vi från avdelningen ber om en förklaring från
huvudstyrelsen. Sekreteraren verkställer.
§ 46
Från

Avsända skrivelser
Till
Datum

SSRK Små A Fälth
160627
”
A Engström 160709

Angående___________________________________
Svar om Funktionärsträffen 30/7 i Månsarp
Svar om utebliven? remiss om nya viltspårsregler

§ 47

Ekonomi, rapport
Ingen rapport då Dan Axelsson på grund av sjukdom inte kunde närvara och
heller inte sänt någon rapport.

§ 48

Ersättare för Dan Axelsson verksamhetsåret ut
Konstaterades att en ersättare för kassören endast kan adjungeras till styrelsen
för återstoden av verksamhetsåret.
Morgan åtog sig att kontakta valberedningens sammankallande, Olof Lydén, i
ärendet.
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Magnus lägger ut en blänkare på avdelningens facebook om det krisartade läget
i styrelsen. Överförs också till hemsidan när det går att komma in där igen.
§ 49

Utställning, rapport
Telefonrapport från Sara Djurstedt: Allt klart inför nästa års utställningar.

§ 50

Utbildning
Olle Lydén har hållit en grundkurs i jaktlydnad i våras, rapporterade Magnus. I
övrigt lugnt.

§ 51

Viltspår, rapport
I en skriven rapport meddelade Jennifer Hofsö att Cecilia Jonsson vann
uttagningen till SM inom SSRK Småland. Vid SM, arrangerat av Östra
avdelningen i Nävekvarn, kom hon på åttonde plats.
I övrigt ganska låg efterfrågan på viltspår, avslutar Jennifer sin rapport.

§ 52

Jakt Spaniel, rapport
Idag hålls ett vattenprov för spaniels i Ekeryd, söder om Jönköping,
rapporterade Magnus. Fyra anmälda.
Vi försöker också få till ett fältprov på Öland i höst, konstaterade han
avslutningsvis.

§ 53

Jakt Retriever, rapport
Ett WT i Mönsterås i september och ett B-prov i Älmhult i oktober återstår av
årets aktiviteter, noterade Håkan Svensson.
Avdelningen har stort behov av nya dummies som inte sjunker i vatten efter ett
tag, konstaterade han och fick styrelsens godkännande att köpa in förslagsvis
100 stycken.

§ 54

Rapport från Representantskapsmötet
Morgan, klubbens representant vid repmötet, konstaterade att delningen av
SSRK i två klubbar, en retrieverklubb och en spanielklubb, var det största
samtalsämnet. Förmodligen kommer klubbarna att organiseras ungefär som
idag.

§ 55

Plats och tid för årsmötet 2017
Styrelsen beslutade att årsmötet 2017 hålls lördagen den 18 mars klockan 13 00
i Studiefrämjandets lokaler i Jönköping.

§ 56

Sponsoravtalet med Royal Canin
Styrelsen beslutade att SSRK Småland inte ingår något avtal med Royal Canin.
Därmed ansluter sig Småland till den ståndpunkt Dalarna intagit.
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§ 57

Övrigt
Håkan varslade om att han slutar som jaktansvarig, retriever, från och med
nästa årsmöte. Orsaken är främst tidsbrist. Viljan att hjälpa till finns där dock.
Inget nytt från Elena Jans vad gäller den önskade ungdomsverksamheten,
noterade Morgan.
Maire Pyrrö föreslog att vi försöker intressera ”gamla” provledare och
kommissarier för en uppdatering. Förslaget mottogs positivt och Magnus
konstaterade att det inte är några problem med utbildningen.

§ 58

Tid och plats för nästa styrelsemöte
Styrelsen beslutade att Vrigstad Värdshus blir platsen för styrelsemöte den 18
november klockan 18 00.

§ 59

Mötet avslutas
Här tackade Morgan den lilla skaran för dagens övningar och avslutade mötet.
Vid protokollet

Ulla Görl-Appelkvist
Ulla Görl-Appelkvist
Justerat den 15 augusti 2016

Justerat den 15 augusti 2016

Morgan Thorell

Magnus Lindström

Morgan Thorell

Magnus Lindström

