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Ordinarie styrelsemöte

§ 22-38

Plats:

1/3

Vrigstads Wärdshus, Vrigstad

Närvarande: Morgan Thorell
Hans Olofsson
Kristina Kindstrand
Magnus Lindström
Birgitta Kåberger
Thomaz Jansson
Ulla Görl-Appelkvist
Frånvarande: Elena Jans
Sven Ludvigsson

ordförande

§ 22

Mötet öppnas
Ordförande Morgan Thorell hälsade varmt välkommen och öppnade mötet.

§ 23

Val av sekreterare
Som mötessekreterare utsågs Ulla G-A.

§ 24

Val av justerare
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Birgitta Kåberger.

§ 25

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.

§ 26

Föregående mötes protokoll
Föregående mötes protokoll lades till handlingarna.

§ 27
Inkomna skrivelser
___________________________________________________________________________
Från
Ankomst
Angående_____________________________________________
Kansliet
110318
Utg 17 – Ansökan om lydnadsprov 2012
SKK JhK
110318
Ink 119 – Ang dispens från § 16 Jaktförordningen
SKK
110318
Ink 117 – Inbj till utbildning för handledare vid
ringsekr.utb
Ing-Marie Hagelin
110323
Tackkort till avd. för uppvaktning vid 80-årsdag
SKK
110401
Ink 152 – Ang SKKs nya webbplats
SKK
110401
Ink 153 – Momsgränsavslag från EU-kommissionen
SKK
110405
Ink 157 – Ny auktorisation exteriördomare
SHU
110415
169 – Etologikurs för ungdomar
SSRK kansliet
110415
Protokoll Spanieljaktkommittén 101229
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SSRK kansliet
SKK
SSRK HS

110415
110420
110420

Protokoll HS styrelsemöte telefon 11-03-10
Regler för viltspårsprov
Skrivelse från Kirunasektionen

§ 28

Avsända skrivelser

Från
Avd

Till
Datum
Apportören 110408

§ 29

Ekonomisk rapport
Hans Olofsson gick summariskt igenom resultat- och balansrapporterna till och
med april i år och konstaterade att läget är gott.

§ 30

Rapport, utställningar
Birgitta Kåberger och Kristina Kindstrand rapporterade att anmälningar till
Gränna-utställningen börjat komma in. Den nedgång vad gäller antalet anmälda
hundar till utställningar märks även i Smålandsavdelningen, konstaterade de.

§ 31

Rapport, utbildning
Magnus Lindström informerade från Funktionärsträffen att en ny uppfödarutbildning som är mer anpassad till retriever och spaniel är på gång.
Vad gäller instruktörsutbildningen kommer den framöver att skärpas till och
större krav ställas på eleverna. De två instruktörsutbildningar som blir i höst
hålls dock enligt nu gällande bestämmelser. Den ena kursen hålls i Härnösand,
den andra någonstans i Södermanland.
Styrelsen beslutade att på avdelningens hemsida efterlysa intresserade personer
för instruktörsutbildning. Magnus utarbetar förslag.
Styrelsen beslutade dessutom att som motkrav från dem som går
instruktörsutbildning gäller att de håller ett visst antal kurser i SSRKs regi. I
annat fall får deltagarna återbetala kurskostnaden. Avtal om detta ska också
skrivas med varje instruktörsaspirant.
Från Studiefrämjandet har kommit en propå om att vår avdelning utnyttjar
studieförbundet för dåligt. Magnus Lindström åtog sig att kontakta förbundet för
mer ingående information.
Magnus föreslog också att vi engagerar någon jaktprovsdomare som föreläsare
vid något tillfälle under senhösten. Förslaget mottogs positivt.
Ersättning till instruktörer för kurser i SSRK-regi diskuterades. Styrelsen var
helt enig om att endast reseersättning skall utgå till kurshållaren.
Magnus tog upp frågan om annonsering på hemsidan av utomstående
kursgivare. Redan idag finns en markering som talar om för hemsidesläsarna att
SSRK inte påtar sig något ansvar för innehåll och kvalitet i sådana kurser.
Beslutades att vi även fortsättningsvis säljer annonsplatser – till en kostnad av
100 kronor/annons – till kommersiella kursarrangörer. Endast namn och telefon
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Jaktprovsprogrammet för 2011 i Småland, uppdaterat

3/3
samt mailadress får leda läsaren till rätt adress. Hemsideslänkar är inte tillåtna.
§ 32

Rapport, viltspår
Ingen närmare rapport avgavs eftersom Elena inte hade möjlighet att närvara.
Kassören visste dock berätta att runt 15 anmälningar till prova-på-dagen den 14
maj kommit in för några dagar sedan.

§ 33

Rapport jaktprov, spaniel
Thomaz inledde med informationen att man på Funktionärsträffen meddelat att
ett nytt, reviderat kompendium är på gång för spanielprov.
Han berättade också att han varit i kontakt med en markägare i Kalmar-trakten
och att, med tanke på viltbeståndet plus komplettering av detsamma, kan
arrangeras prov där preliminärt den 13 november.
Markägaren sätter ut 15 fåglar. Thomaz föreslog att SSRK Småland bidrar med
lika många till en beräknad kostnad av 1 500 kronor.
För att inspirera flera spanielägare att prova på jakt med sina hundar beslutade
styrelsen, på förslag av Thomaz,
att han arrangerar ett träningstillfälle i höst
att han arrangerar ett grundprov något senare samt
att han arrangerar ett fältprov för spaniel i mitten av november.
Thomaz återkommer med kalkyl för fältprovet.

§ 34

Rapport jaktprov, retriever
Inget speciellt att rapportera har frånvarande Sven Ludvigsson meddelat per
telefon.

§ 35

Rapport från Funktionärsträffen
Konstaterades att det viktigaste redan rapporterats.

§ 36

Övrigt
Styrelsen beslutade att sända Lollo Froststråle ett blommogram som tack för
hennes många år i SSRK Smålands styrelse. Ulla ombesörjer.

§ 37

Kommande möten
Kommande möten, telefonmöten, hålls 7 juni och 23 augusti kl 19 00.

§ 38

Avslutning
Morgan tackade sina styrelsekamrater och avslutade mötet.
Protokollförare

Ordförande

Justerare

Ulla Görl-Appelkvist

Morgan Thorell

Birgitta Kåberger

Ulla Görl-Appelkvist

Morgan Thorell

Birgitta Kåberger

