Smålandsavdelningen

Sammanträdesdatum
2010-11-16, 19 00 – 21 15
§ 73-89

Ordinarie styrelsemöte
Plats:

Telefonmöte

Närvarande: Charlotta Hjerpe
Sven Ludvigsson
Hans Olofsson
Susanne Eng
Elena Jans
Ulla Görl-Appelkvist
Birgitta Kåberger
Louise Carlsson
Kristina Kindstrand

ordförande

§ 73

Mötets öppnande
Ordförande Charlotta Hjerpe hälsade välkommen och öppnade mötet.

§ 74

Val av sekreterare
Ulla Görl-Appelkvist utsågs till sekreterare vid mötet.

§ 75

Val av justerare
Att utöver ordföranden justera dagens protokoll utsågs Birgitta Kåberger.

§ 76

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes i befintligt skick. Ett par ledamöter flaggade för info
under punkten Övrigt.

§ 77

Föregående protokoll
Protokollet från styrelsemötet 2010-08-12 lades till handlingarna.

§ 78
Inkomna skrivelser
___________________________________________________________________________
Från
Ankomst
Angående___________________________________
SKK JhK
100812
439 – Nya föreskrifter, policy & anvisningar vid jaktprov med bif avtal samt info ang stickprovskontroll
SSRK Ordförande
100820
Utg 63 – Inbjudan och information ang dialogmöten
kring förslag till ny organisation

SKK Tävlingsavd

100820

SKK
M Björling
SKK JhK
SKK
Kansliet

100831
100831
100831
100908
100910

SKK
Kansliet
Exteriöransv.
SSRK Kansliet
SKK
SKK

100913
100921
100920
101005

445 – Nya handläggningsrutiner & rapportering om
olämplig hundförvaring vid tävling/prov, med anmälningsblankett
SKKs Allmänna bestämmelser
Avdelningarnas representanter i organisationsgruppen
Ink 471 SKK ang etiska riktlinjer
499 – Info ang avliden exteriördomare
Utg 72 – uppgraderingar domarauktorisationer
Protokoll Spanieljaktkomm. 100610
Protokoll Exteriörkomm 100623
Protokoll Tollingjaktkomm 100628
Protokoll Viltspårkomm 100629
Protokoll Avelskomm 100601
Protokoll Retrieverjaktkomm 100623
Protokoll HS 100703/04
Närvaro vid jaktprov vid utökat rasregister
Protokoll från Utbildningskommttén 100327
Ansökan om utställningar 2013
Utg 80 – Snabbremiss – exteriördomararvoden
519 – Mall exdom närvaro jaktprov
540 - Info ang nya utst.best., nytryck av kritiklappar
& bekräftelser, katalog för PC
Remiss – Hamiltonplaketten 2011
Ink 576 – Ang avstängda exteriördomare
Ang. förändringar i utställningsreglerna 2011
Protokoll retrieverjaktkommittén 100512
594 – Slutlig version riktlinjer för jakt och
jaktträning med hund

Kansliet
SKK
Kansliet
Kansliet
SKK JhK

101022
101028

§ 79 Avsända skrivelser
Från
Till
Avdeln.
SSRK
”.
SSRK
”
Apportören
”
Apportören

Datum
100908
101004
101005
101015

”

SSRK

1010

§ 80

Ekonomisk rapport
Hans Olofsson konstaterade att avdelningens ekonomi är god och att alla
arrangemang – med ett undantag – redovisats. Undantaget har mycket liten
ekonomisk betydelse.

101022

Angående___________________________________
Yttrande om etiska regler på hemsidor och bloggar
Remissvar om exteriördomararvoden
Annons om utställn. i Moheda 2011
Puffar om Årsmötet, Championat och Smålandsmästerskapet 2011
Yttrande om organisationsutredningen

Färre antal utställda hundar har givit mindre intäkter på utställningssidan.
Även jaktproven har inbringat något mindre beroende på den långa, snörika
vintern. Bland annat fick ett workingtest ställas in. Viltspårverksamheten har
minskat rejält. Alla involverade har dock hjälpts åt att hålla kostnaderna nere
vilket bidragit till det goda resultatet för året.
Önskemål från kassören: Att avdelningens materiel inventeras och att underlag
för budget 2011 tas fram inom kort. Eventuella krav på ersättning för telefon,
resor, kontorsmateriel med mera presenteras kassören före jul.
§ 81

Utställning, rapport
Kristina Kindstrand önskade att avdelningen köper in katalog för PC från SKK.
Kostnad: 5 900 kronor. Underlättar för katalogskrivarna, gör att rapporteringen
till SKK stannar vid halva kostnaden mot ”pappersrapportering”.
Styrelsen beslutade att inköp av katalog för PC sker före årsskiftet.
Kristina och Birgitta Kåberger vill införa värdekort à 100 kronor till de hundar
som blir BIR och BIM. Värdekortet gäller vid SSRK Smålands utställning året
därpå.
Ett smidigt förfarande som dessutom kan bidra till ökat antal hundar vid våra
utställningar, tyckte styrelsen och beslutade enligt förslagsställarnas önskemål
att systemet testas fram till Moheda-utställningen 2012.

§ 82

Utbildning, rapport
Susanne presenterade ett förslag till helgkurs som kommit från makarna Liljeblad. Kursen är tänkt för 20 deltagare för öppen- respektive elithundar och
hålls den 30 april – 1 maj i Adelöv. Som instruktörer fungerar två internationella
jaktprovsdomare från Schweiz respektive Belgien. Kurskostnad: 1 600 kr per
deltagare. Styrelsen beslutade att sponsra medlemmar från SSRK Småland med
600 kr per ekipage. Susanne kontaktar såväl arrangören beträffande sponsringen
som Studiefrämjandet.
Från Kalmar-området har kommit förfrågan om kursverksamhet. En tänkbar
kurshållare ska kontaktas.
Susanne meddelade avslutningsvis att Maria Cedersmyg kommer att arrangera
en internatkurs i vår.

§ 83

Viltspår, rapport
Inga ordinarie viltspår men ett 50-tal rörliga har arrangerats inom SSRK Småland under 2010. Flertalet deltagare har inte varit SSRK-medlemmar och hundraserna har varierat stort, konstaterade Elena Jans.

Ett förslag från Hans att man arrangerar en prova-på-dag med viltspår diskuterades i positiva termer. Som plats föreslogs Skedhult. De som ställer upp med
hund betalar en symbolisk avgift. Styrelsen funderar vidare över förslaget.
§ 84

Jakt, spaniel
Tyvärr måste Kalmarprovet ställas in då där inte fanns en enda fågel, noterade
Lollo Carlsson. Man har förgäves sökt andra marker att tillgå men inte funnit
några ännu.

§ 85

Jakt, retriever
Det ser mycket bra ut på retrieversidan. Inga prov har gått back, noterade Sven
Ludvigsson.
Läget inför 2011: Alla provledare och kommissarier är klara. Återstår några
vakanser på domarsidan. Antalet ÖKL-prov ökar medan NKL och EKL förblir
desamma som hittills antalsmässigt. Eksjö-provet, som inte blir av nästa år,
ersätts med annat prov.

§ 86

Lag-SM
Den grupp som förklarat sig villig arrangera lag-SM för retrievers 2011 har i
dagarna haft möte. Sven kontaktar gruppen vad gäller uttagning av lag, anmälan
osv.

§ 87

Övrigt
Kristina, som är avdelningens ansvarige för SSRKs medlemsmatrikel,
poängterade vikten av att medlemskontroll verkligen sker inför utställningar och
prov. Dels måste man vara medlem för att få delta i klubbens arrangemang, dels
har det med försäkringsfrågor att göra. Viktigt också att Kristina får lista över
anmälda till prov direkt efter det att lottningen skett.
Hon konstaterade dessutom att ytterligare en person i styrelsen bör ha tillgång
till matrikeln, förslagsvis någon på retrieversidan. Beslutades att Ulla vänder sig
till kansliet i ärendet.
Hans tog upp frågan om funktionärskläder och lovade återkomma med förslag
till nästa styrelsemöte.
En förfrågan från en retrieverpool om möjligheten att slå ihop en av
deltävlingarna i Smålandsmästerskapet med poolens egen WT avslogs.
Lotta noterade att inget nytt hörts från Elmia Game Fair. Hon gör vissa
efterforskningar. Tidigare beslut om monter inomhus kvarstår.

Några styrelseledamöter besvarade frågorna i den enkät om
organisationsutredningen som tillställts alla avdelningar. Smålands-svaren har
sammanställts av Lotta och sänts iväg. Efter gruppens möte i helgen går
förslaget ut som remiss. Läggs också ut på hemsidan.
Ett förslag från vår webbmaster till förändring av hemsidan föranledde några
kommentarer: Ge nyheterna större plats på ”förstasidan”. Historiken, som är ett
statiskt material, kan få en mera undanskymd plats. I övrigt positivt.
Lotta meddelade att hon inte ställer upp för omval som ordförande för 2011.
Styrelsen beslutade att via hemsidan be medlemmarna ge valberedningen
förslag till styrelseledamöter och övriga funktionärer (revisorer och
valberedare).
Lotta påminde om att det är hög tid att börja fundera på verksamhetsberättelse
för 2010 samt verksamhetsplan för 2011.
§ 88

Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte hålls söndagen den 16 januari 2011 på Vrigstads Wärdshus
kl 11 00. Ulla i uppdrag att boka lokal och förtäring.

§ 89

Avslutning
Här tackade Lotta Hjerpe sina styrelsekamrater och avslutade mötet.
Protokollförare

Ulla Görl-Appelkvist
Ulla Görl-Appelkvist
Justerat

Justerat

C Hjerpe

Birgitta Kåberger

Charlotta Hjerpe, ordf.

Birgitta Kåberger

