Smålandsavdelningen

Sammanträdesdatum
2009-06-04

Ordinarie styrelsemöte

§ 25-52

Plats:

Studiefrämjandet, Huskvarna

Beslutande:

Charlotta Hjerpe
Sven Ludvigsson
Kristina Kindstrand
Hans Olofsson
Susanne Eng
Elena Jans
Birgitta Kåberger

Frånvarande Katarina Ljungqvist
Louise Carlsson
§ 25

Protokoll

ordförande

från §31
suppleant

suppleant

Mötets öppnande
Ordförande Charlotta Hjerpe hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

§ 26

Val av sekreterare
Katarina har valt att lämna sin post i styrelsen, vi övriga i styrelsen respekterar hennes
val och konstaterar samtidigt att vi tappar en mycket kompetent medarbetare. Vi
diskuterade olika alternativ att hantera den uppkomna situationen.
Styrelsen beslutade:
att Charlotta Hjerpe skall stå som postmottagare och hantera inkommande post och
utgående skrivelser, samt stå som kontaktperson i Apportören.
att utse Hans Olofsson som sekreterare för dagens möte.

§ 27

Val av justerare
Styrelsen beslutade:
att utse Kristina Kindstrand att jämte ordförande justera dagens protokoll.

§ 28

Fastställande av dagordningen
Styrelsen beslutade:
att fastställa dagordningen.
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§ 29

Sammanträdesdatum
2009-06-04

Protokoll

Inkommande ärenden
Charlotta Hjerpe föredrog kort de inkommande ärendena.
Från
SKK

Angående
Anvisningar gällande antal hundar per
domare
SKK
2009-05-06 Pressmeddelande sunda friska hundar
SKK
2009-05-08 Anvisningar SRD
SKK
2009-05-08 Ny domarlista 2009
SKK
2009-05-15 Justerat HS-protokoll 2009-04-03-04
SKK
2009-05-15 Extra telefonmöte HS protokoll 2009-04-28
SKK
2009-05-19 Auktorisationer exteriördomare
Kansliet
2009-05-19 Justerat HS protokoll 090403-04
Kansliet
2009-05-19 Justerat HS protokoll 090428
Kansliet
2009-05-19 Justerat exteriör protokoll 090329
Kansliet
2009-05-19 Justerat RJK protokoll 090306-07
Kansliet
2009-05-19 Justerat avels protokoll 090227
Kansliet
2009-05-19 Justerat utbildnings protokoll 090324
Kansliet
2009-05-19 Justerat spaniel protokoll 090325
Birgitta Staflund-Wiberg 2009-05-17 Framtid i Småland
Styrelsen noterade informationen och beslutade:
att förutom ärenden som tas upp under mötet lägga inkommande ärenden till
handlingarna
att besvara skrivelsen från Birgitta Staflund-Wiberg under § 31.
§ 30

Ankomst
2009-04-22

Utgående skrivelser
Charlotta Hjerpe föredrog de utgående skrivelserna.
Från

Till

Datum

Angående

Smålandsavd/
K.Ljungqvist

SKK Tävlingskommitte
SKK Jakthundskommitte

2009-04-28

Strukna resultat på SSRK
retrieverjaktprov B

Styrelsen noterade informationen.
§ 31

Fullmäktigemötet 2009
Charlotta Hjerpe och Sven Ludvigsson gjorde en utförlig redogörelse kring
fullmäktigemötet 2009, både kring själva mötet men även diskussionerna kvällen
innan mötet. Motioner och behandling av övriga ärenden gick i stort sett helt efter de
beslut som togs på årsmötet. De redogjorde också för diskussionerna i
Smålandsstyrelsen inför beslutet att tillskriva valberedningen och föreslå Jan Wiberg
som ordförande.
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Sammanträdesdatum
2009-06-04

Protokoll

Styrelsen noterade informationen beslutade:
att Hans Olofsson får i uppdrag att besvara skrivelsen från Birgitta Staflund-Wiberg.
§ 32

Elmia Game Fair
Då Katarina eller Louise inte var närvarande på mötet hade vi ingen komplett bild av
helgen. De i styrelsen som medverkat var i nöjda med arrangemanget. HS har bidragit
med 10 000 kr för genomförandet.
Styrelsen beslutade:
att Hans Olofsson kontaktar Katarina Ljungqvist för att gemensamt göra en ekonomisk
sammanställning.

Ekonomi
§ 33

Ekonomiska rapporter
Hans Olofsson redogjorde kort för balans- och resultatrapport per 2009-05-31.
Styrelsen noterade informationen.

Utställning
§ 34

Information inför Grännautställningen
Kristina Kindstrand och Birgitta Kåberger informerade att antalet anmälda är något
lägre än tidigare år, alla domare och funktionärer är klara.
Styrelsen noterade informationen.

§ 35

Övrigt utställning
Kristina Kindstrand och Birgitta Kåberger informerade om planeringen inför
utställningarna 2010, allt går bra och det mesta är klart, obs Gränna utställningen är 4
sept. Vi kommer att ha en gemensam domarplanering med SSRK Östergötland.
Styrelsen noterade informationen.

Utbildning
§ 36

Information om utbildning
Susanne Eng informerade om de planerade jaktkurserna. Övriga i styrelsen föreslog ett
brett utbud av olika inriktningar på kurser och föreläsningar på olika platser i Småland.
Avgifterna får variera beroende på kostnader, viktigt med budget för varje
arrangemang. En ide var att arrangera en familjedag med olika prova på aktiviteter.
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Sammanträdesdatum
2009-06-04

Protokoll

Styrelsen beslutade:
att det är viktigt att komma igång med utbildningar och att därför genomföra
arrangemangen även vid få anmälda. Viktigt också att de annonseras på hemsidan i
god tid.
§ 37

Spanielinternat
Spanielinternatet genomfördes med ett fåtal deltagare.
Styrelsen beslutade:
att Hans Olofsson kontaktar Jan Wiberg för att få ekonomiredovisningen.

§ 38

Övrigt utbildning
Ingen övrig information om utbildning.

Viltspår
§ 39

Information om viltspår
Elena Jans informerade om att Ulla Edeberg håller i viltspårsverksamheten fram till
Smålandsmästerskapet som genomförs till helgen, sedan sker en överlämning.
Styrelsen noterade informationen.

§ 40

Övrigt viltspår
Ingen övrig information om viltspår.

Jakt, Spaniel
§ 41

Information om jaktprov
Ingen information då Louise Carlsson inte deltog på mötet.

§ 42

Övrigt spaniel
Ingen information då Louise Carlsson inte deltog på mötet.

Jakt, Retriever
§ 43

Information om jaktprov
Sven Ludvigsson informerade att vårens tre jaktprov är genomförda, Eksjö var fullt
men Växjö och Ostkusten inte blev fulla. Planering påbörjad inför 2010.
Styrelsen noterade informationen.
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§ 44

Sammanträdesdatum
2009-06-04

Protokoll

Smålandsmästerskapet 2009
Sven Ludvigsson informerade att fyra av fem deltävlingar är genomförda. Efter två
genomförda år av Smålandsmästerskapet planeras en utvärdering och tillsättning av
en ny C-provskommitté. Diskuterades att det är lämpligt att uppmärksamma vinnarna
på årsmötet.
Styrelsen beslutade:
att Sven Ludvigsson utser ny c-provskommite bland de som anmält intresse.
att deltagarna får reseersättning till ett inledande möte.

§ 45

Särskilda prov.
Sven Ludvigsson informerade att ingen planering är genomförd ännu, proven
genomförs enbart om det blir många som inte kan beredas plats på de ordinarie
proven i höst.
Styrelsen noterade informationen.

§ 46

A-prov, KKL
Sven Ludvigsson informerade att man planerar för att kunna genomföra A-prov eller
KKL i avdelningen under hösten.
Styrelsen noterade informationen.

§ 47

Övrigt retriever.
Ingen övrig information om jakt retriever.

Övrigt
§ 48

Inköp litteratur/Föreningsteknik
Charlotta Hjerpe föreslog att litteratur i föreningsteknik köps in till samtliga
styrelseledamöter.
Styrelsen beslutade:
att Charlotta Hjerpe köper in 9 st böcker.

§ 49

Hemsidan
Charlotta Hjerpe informerade att Britt-Marie Engholm har köpt in ny programvara till
hemsidan som möjliggör att flera kan uppdatera hemsidan. Britt-Marie arbetar vidare
med att omarbeta hemsidan och gör ett bra jobb med vår hemsida . En utbildningsträff
planeras för de som skall ha tillgång att uppdatera på hemsidan.
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Sammanträdesdatum
2009-06-04

Protokoll

Styrelsen noterade informationen.
§ 50

Övriga frågor
Sven Ludvigsson informerade om planeringen inför mässan på Björnö då vi även
genomför ett enklare WT.
Charlotta Hjerpe informerade om att manusstoppet till Apportören är 1 aug, alla i
styrelsen lämnar förslag till Charlotta på innehåll.
Diskuterades att ta fram lämplig skjorta eller liknande med SSRK tryck till funktionärer
mfl som behöver uppmärksammas.
Styrelsen beslutade:
att Louise Carlsson tar fram förslag till nästa möte.

§ 51

Nästa mötesdatum
Nästa möte är kl. 18.00 den 13 augusti Studiefrämjandet i Växjö, Hans Olofsson fixar
fika och bokar lokal.
Den 11 oktober kl 15.00 i Huskvarna bokades in.

§ 52

Mötet avslutas
Charlotta Hjerpe tackar samtliga närvarande och förklarar mötet avslutat.
Tävelsås 2009-06-11
Protokollförare

Ordförande

Justerare

Hans Olofsson

Charlotta Hjerpe

Kristina Kindstrand
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