Smålandsavdelningen

Sammanträdesdatum

1/3

2010-06-03
§ 40-56
Ordinarie styrelsemöte
Plats:

Skedhult

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

ordförande

§ 40

Mötets öppnande
Ordförande Charlotta Hjerpe hälsade välkommen och öppnade mötet.

§ 41

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

§ 42

Val av justerare
Att utöver ordföranden justera dagens protokoll utsågs Susanne Eng.

§ 43

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes i befintligt skick.

§ 44

Föregående protokoll
Protokollet från styrelsemötet 2010-05-05 kommenterades enligt följande:
Lotta har träffat avtal med huvudsponsorn för Unghundsderbyt.
Kristina har uppdaterat hemsidan vad gäller dess länkar.

§ 45

Inkomna skrivelser
Från
SKK
Kansliet
Kansliet
Kansliet

Ankomst
100521
100528
100528
100528

Angående______________________
Utställningsprogram 2012_________
Öster Malma, del 1 och 2__________
Logotyper på hemsidor____________
Elmia Game Fair, kontaktperson____
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Logotypen på vår hemsida är redan ändrad vilket ska meddelas kansliet.
Beslutades att vår avdelning medverkar vid Elmia Game Fair 2011 med
informationsmonter. Beräknad personalåtgång: 3-4 personer per dag.
§ 46

Avgivna skrivelser
Inga skrivelser har avsänts.

§ 47

Fullmäktige, rapport
Lotta informerade från SSRKs fullmäktige och noterade bland annat
att arbetet med organisationsutredningen skall fortsätta,
att frågan om ett medlemskap utreds vidare,
att småklubbarna får fortsatt stöd,
att remissinstansernas önskemål vad gäller spaniel- och retrieverjaktprov i stort
sett gick igenom.

§ 48

Ekonomisk rapport
Det ekonomiska läget är fortsatt gott, rapporterade kassören. Noterades att
diplomen för viltspår är slut och behöver nybeställas.

§ 49

Utställning, info
Jobbet inför utställningen i Gränna i september flyter på enligt planerna,
rapporterade Kristina.

§ 50

Utbildning, info
Susanne konstaterade att inga ännu sökt av de pengar avdelningen anslagit för
medlemmars egna initiativ till kurser, träningsläger etc.
Ännu inget klart med instruktörsutbildning och eventuellt samarbete med Västra
distriktet.
Apporteringsträningarna på olika håll i Småland fortsätter även till hösten.

§ 51

Viltspår, info
Ingen rapport. Lotta kontaktar Elena Jans vad gäller tryckning av diplom.

§ 52

Jakt, spaniel
Inget att rapportera, noterade Lollo.

§ 53

Jakt, retriever
Drygt 150 startande till Unghundsderbyt, meddelade Hans. I övrigt ingen
rapport.
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§ 54

Övriga frågor
Förfrågningar har inkommit om man kan beställa SSRK-kläder under årets lopp.
Ny chans ges först i samband med 2011 års årsmöte, konstaterade Hans.

§ 55

Kommande möten
Nästa styrelsemöte sker som telefonmöte den 12 augusti kl 19 00. Mötet därpå
preliminärbokades till den 14 november. Beslutades dessutom att årsmötet blir
den 13 mars kl 13 00 i Skedhult.

§ 56

Avslutning
Lotta tackade sina kamrater och avslutade mötet.
Protokollförare

Ordförande

Justerare

Ulla Görl-Appelkvist

C Hjerpe

Susanne Eng

Ulla Görl-Appelkvist

Charlotta Hjerpe

Susanne Eng

