Styrelsemöte 2017-01-19
Vrigstad Värdshus

§ 84 - 98
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Närvarande: Morgan Thorell, ordförande
Magnus Lindström
Håkan Svensson
Sara Djurstedt
Ulla Görl-Appelkvist
Adjungerade: Gunilla Skogh
Harald Hofsö
Frånvarande: Sofie Alfredsson
Jennifer Hofsö
Maire Pyrrö
Inbjuden:
Maria Cedersmyg, valberedningen
§ 84

Mötet öppnas
Ordförande Morgan Thorell hälsade välkommen och öppnade mötet.

§ 85

Val av justerare
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Håkan Svensson.

§ 86

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes i befintligt skick.

§ 87

Föregående mötens protokoll
Protokollen från styrelsemötet den 18 oktober och per capsulam-mötet den 2
december lades med godkännande till handlingarna.

§ 88 Inkomna skrivelser
Från
Ankomst
Kansliet
”
”
”
”
”
”
”
”
”

161028
161104
161111

161118
161202

Angående__________________________
Remiss – framtida spanielklubb
Medlemsstatistik per november 2016
Viltspårsverksamheten 2017
Viltspårs-SM 2017
Seminarium för ringsekreteraransvariga
Ny version av Katalog för PC, för utställningar
fr o m 2017-01-01
Domar auktorisation viltspårsdomare Lotta Karlsson
Nya viltspårsregler 2017-01-01
Aukt. Retrieverdomare B: A Josefsson, A Gustavsson, A Hallgren
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Kansliet

161202

”
”

161208

”
Britt-Marie Edfors
Kansliet
”

161212
161216

”
”
”
”
”

161230

”
”
”
”

170105
170113

Betr. Presentationsmaterial fr SKKs Projektgrupp för
organisationsöversyn
Medlemsstatistik per 2016-11-30
Auktorisationer och avauktorisationer Beskrivare
FB-R
Information om ny sponsor Brattpets
Unghundsderbyt för retriever
Ansökan om utställningar 2019
Nya utställnings- och championatbestämmelser
fr o m 2017-01-01
Utvärdering av AD/HD-index
Seminarium för ringsekreteraransvariga
Auktorisationer exteriördomare
Ny praxis för inbjudan av utl. exteriördomare 2017
SKKs Uppfödarutbildning endast i den nya
Uppfödarutbildningen fr o m 2017-01-01
Medlemsstatistik per 2016-12-31
Protokoll från HS-möte 26-27 november 2016
SSKs organisationsutredning, skickas som mail
Utbetalning av medlemsavgifter delår 2, 2016

Styrelsen diskuterade kring arrangörskap av Unghundsderbyt och beslutade att
Smålandsavdelningen står som värd för detta 2018 om det inte kolliderar med
någon annan avdelnings intentioner. I övrigt lades skrivelserna till handlingarna.
§ 89
Från

Avsända skrivelser
Till
Datum

SSRK Små SSRK Hs
”
”

161020
161107

Angående___________________________________
Remissvar om ev. framtida retrieverklubb
Remissvar om ev. framtida spanielklubb

Ajournering
Här kunde styrelsen hälsa Maria Cedersmyg från valberedningen välkommen
varför ordet överlämnades till henne samt Olof Lydén som fanns med via
telefon.
Valberedarna har gjort ett mycket bra jobb kunde styrelsen konstatera när
besöket var över och förhandlingarna återupptogs.
§ 90

Ekonomi, rapport
Gunilla Skogh rapporterade att allt är bokfört, att avdelningen på sina konton har
närmare 295 000 kronor och att överskottet pekar på ungefär 30 000 kronor.
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Beslutades att Gunilla och Morgan försöker få till stånd en träff med revisorerna
för genomgång av räkenskaper och övrigt.
§ 91

Utställning, rapport
Anmälningarna till Moheda-utställningen har börjat strömma in, rapporterade
Sara Djurstedt. I övrigt letar hon och medhjälpare domare till utställningen i
Gränna. Detta på grund av avhopp.
Gränna-utställningen går i år på två dagar med Amerikansk cockerspaniel på
lördagen och SSRK på söndagen.

§ 92

Utbildning, rapport
Inget nytt på utbildningsfronten sedan sist, noterade Magnus Lindström som
dock skickade ut signal om att man gärna åtar sig en utbildning av kommissarier
och provledare.

§ 93

Viltspår, rapport
I Jennifer Hofsös ställe meddelade Harald Hofsö att man planerat in en träff med
de viltspårsdomare som varit aktiva i avdelningen. Träffen blir den 28 mars och
bland annat ska de nya reglerna diskuteras. Programmet i övrigt för året följer
tidigare års upplägg.

§ 94

Jakt Spaniel och Tolling, rapport
Magnus Lindström förannonserade att avdelningen i höst inom Smålands
gränser ska arrangera spanieljaktprov. Vad gäller tolling har inget hänt.

§ 95

Jakt Retriever, rapport
Retrieverjaktprogrammet i år följer fjolårets upplägg med 5 B-prov och 3 Cprov, rapporterade Håkan Svensson som var bekymrad över många domares
oförmåga att någorlunda snabbt svara på förfrågningar om uppdrag. Han
redogjorde också för hur planeringen hittills ser ut vad de olika provtyperna
beträffar.
Enligt telefonbesked från Maire Pyrrö är jakten på funktionärer för tänkta 3 Cprov i full gång. Ett i Jönköpingstrakten klart redan. Eventuellt tillkommer ett i
samband med Elmia GF, förutskickade hon.

§ 96

Övrigt
Elmia Game Fair, i år den 25-27 maj, diskuterades. Morgan åtog sig att kontakta
Elmia vad gäller biljetter och liknande. I samband med det WT som är tänkt att
hållas på området någon av dagarna behöver domare och övriga funktionärer
fram, folk till montern engageras osv.
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§ 97

Tid och plats för nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte hålls lördagen den 18 mars klockan 10 00 på
Studiefrämjandet i Jönköping.

§ 98

Mötet avslutas
Här tackade Morgan för kvällens arbete och avslutade mötet.
Vid protokollet

Ulla Görl-Appelkvist
Ulla Görl-Appelkvist

Justerat den 23 januari 2017

Justerat den 24 januari 2017

Morgan Thorell

Håkan Svensson

Morgan Thorell

Håkan Svensson

