Smålandsavdelningen

Sammanträdesdatum
2013-08-14
§ 61-76

Plats: Vrigstad Värdshus

1/4

Närvarande: Morgan Thorell, ordförande
Hans Olofsson
Ulla Görl-Appelkvist
Jennifer Hofsö
Birgitta Staflund Wiberg
Charlotta Hjerpe
Alexandra Wolf
Frånvarande: Kicki Kindstrand, Magnus Lindström och Janne Wiberg
§ 61

Mötet öppnas
Ordförande Morgan Thorell hälsade välkommen och öppnade mötet.

§ 62

Val av justerare
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Charlotta Hjerpe.

§ 63

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes i befintligt skick.

§ 64

Föregående mötes protokoll
Protokollet från styrelsemötet den 1 juli lades till handlingarna.

§ 65
Från
Kansliet
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”

Inkomna skrivelser
Ankomst
130705

Birgitta Kåberger

130729
130802
130807

Angående________________________________
Auktorisation av exteriördomare
Datum för kommande HS-möten
SKKs nyhetsbrev för funktionärer
SKKs nyhetsbrev från utställningskommittén
SKK: Utbildning i föreningsteknik
Protokoll Avelskommittén 130524
Protokoll Exteriörkommittén 130507
Protokoll HS-möte 130524
Protokoll konst. HS-möte 130526
Protokoll Retrjkommitté B 130508
Protokoll Retrjkommitté A 130507
Protokoll Ungdomskommittén 130407
Protokoll Utbildningskommittén 130511
Protokoll Viltspårkommittén 130514
Brev ang. SSRKs ekonomiska situation
Protokollsutdrag § 295 HS-protokoll 29-30 juni
Protokollsutdrag § 299 HS-protokoll 29-30 juni
Protokollsutdrag 1 297 HS-protokoll 29-30 juni
Information om SM i Viltspår 2013
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§ 66 Avsända skrivelser
Från
Till
Datum

Angående

SSRK Små HS

Remiss på föreslagna till retrieverdomarutbildning

130812

________

§ 67

Ekonomisk rapport
Hans Olofsson presenterade en uppföljning av avdelningens ekonomi för
första halvåret 2013. Jämfört med motsvarande period i fjol har avdelningen
en minusbalans på 65 000 kronor. Anledningar:
* Lägre netto på vårens aktiviteter (25 000)
* Satsningar på utbildning och PR-skapande aktiviteter: Ny diplomerad
instruktör, WT/Mocktrial 3-4 augusti, jaktkurser nya instruktörer
Styrelsen beslutade se över möjligheterna till billigare styrelsemöten som ett
led i kostnadsjakten.

§ 68

Utställning, rapport
Alexandra Wolf rapporterade att man nu är i full färd med att planera och
boka domare för 2015. I övrigt inget nytt.

§ 69

Utbildning
Morgan Thorell meddelade att Magnus Lindström (som var för hindrad att
närvara) nu är diplomerad instruktör med rätt att även utbilda nya
instruktörer.

§ 70

Viltspår
Den vanliga verksamheten med viltspår rullar på, förmedlade Jennifer
Hofsö.
SM i viltspår blev mycket uppskattat av deltagarna och Elena Jans kommer
att sända rapport och resultat till såväl HS som Apportören.

§ 71

Jakt Spaniel
SM i spanieljakt kommer att hållas i regionen 2014 med Trolle Ljungby som
utgångspunkt, yrkesjägare på plats och med två gårdar som svarar för
värdskapet, förmedlade Birgitta Staflund-Wiberg i sin make Jans frånvaro.
Nästa år kommer ett spaniel-WT att arrangeras.

3/4
§ 72

Jakt, retriever
Tävlingshelgen den 3-4 augusti med Vegby Challange Cup på lördagen och
Mocktrial på söndagen blev två mycket fina dagar med vackert väder och
mycket beröm från deltagarna, rapporterade Birgitta Staflund-Wiberg. Inte
minst söndagens aktivitet blev mycket uppskattad och innebär fin goodwill
för avdelningen.
Den 20 september hålls ett KKL-prov i Småland och den 26-27 oktober
arrangeras Ostkusten-provet i trakterna av Alvesta.
Planeringsmöte med de jaktansvariga i SSRK-avdelningarna Södra, Västra
och Småland har hållits där man planerat inför 2014 års provsäsong.
Även WT har planerats in för 2014.
Eventuellt arrangeras ett KKL-prov i oktober.
Två positiva noteringar: Nässjö-provet fick mycket fin respons och
avdelningens Facebook-sida har blivit mycket uppskattad. En negativ
notering: Det börjar tryta på viltet, inte minst vad gäller kråkor.

§ 73

Skrivelse till HS om SSRKs ekonomi
Styrelsen diskuterade innehållet i en skrivelse att tillställa SSRKs
huvudstyrelse med anledning av den dåliga ekonomin och brevet ut till
avdelningarna att kansliet inte kan betala ut medlemsavgifterna i laga tid.
Sker endast efter särskild framställan.
Hans och Morgan åtog sig att sätta ihop en skrivelse från avdelningen med
krav på redovisning av vad som gått snett och vilka krafttag man planerar att
ta för att få ekonomin på fötter igen.

§ 74

Övrigt
Morgan, som deltog i årets Ungdomsmästerskap för retriever i Danmark,
förmedlade sin känsla av obehag när man där påpekade att svenskar får delta
i Ungdomsmästerskapet oavsett vilket nordiskt land det går i med undantag
för Sverige där endast svenska hundar är välkomna.
Efter att ha försökt få fram vilka regler som gäller för Sverige kunde han
konstatera att det inte finns några.
Morgan åtog sig att skriva till HS och påtala detta vilket styrelsen i övrigt
ställde sig positiv till.

§ 75

Nästa möte
Beslutades att nästa styrelsemöte hålls den 31 oktober kl 19 00, antingen per
telefon eller på annat icke fysiskt sätt.
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§ 76

Mötet avslutas
Morgan tackade mötesdeltagarna för en givande kväll och avslutade mötet.
Vid protokollet

Ulla Görl-Appelkvist
Ulla Görl-Appelkvist
Justerat den 21 augusti 2013

Justerat den 21 augusti 2013

Morgan Thorell

Charlotta Hjerpe

Morgan Thorell

Charlotta Hjerpe

