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   2011-01-16 
   § 90 - 107 
    
Ordinarie styrelsemöte 
 
Plats: Vrigstads Wärdshus 
 
Närvarande: Charlotta Hjerpe ordförande 
 Birgitta Kåberger 
 Hans Olofsson 
 Susanne Eng 
 Ulla Görl-Appelkvist 
 Elena Jans 

Kristina Kindstrand 
Frånvarande: Sven Ludvigsson 
 Louise Carlsson 
 
§ 90 Mötets öppnande 
 Ordförande Charlotta Hjerpe hälsade välkommen och öppnade mötet. 
 
§ 91 Val av sekreterare 
 Ulla Görl-Appelkvist utsågs till sekreterare vid mötet. 
 
§ 92 Val av justerare 
 Att utöver ordföranden justera dagens protokoll utsågs Elena Jans. 
 
§ 93 Fastställande av dagordning 
 Dagordningen kompletterades med en avsänd skrivelse till SKK samt punkten 
 Elmia på Övrigt. 
 
§ 94 Föregående protokoll 
 Protokollet från styrelsemötet 201011-16 kommenterades och lades därefter
 till handlingarna. 
 
§ 95 Inkomna skrivelser 
Från                                Ankomst        Angående______________________ 
SKK  101118 Anmälningsblanketten  

   ”Plusgiroanmälan” 
Kansliet  101118 Auktorisation nya jaktprovsdomare 
Kansliet  101126 Remiss - Organisationsutredningen  
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SKK  101204 Ink 633 – SKK Årets Narkotikahund,  
   pressmeddelande 
SKK  101203 Ink 630 – SKK auktorisationer exteriördomare 
Kansliet  101203 Utg 114 – Auktorisationer av retrieverdomare 
SKK  101217 Protokollsutdrag Utställningskommittén 
   Ang CUA  mm 
       
§ 96 Avgivna skrivelser 
  
Från Till Datum Angående___________________________________ 
Avdeln. Apportören 101229 Jaktprovsprogrammet för 2011 i Småland 
”. Apportören 101229 Annons om Grännautställningen 2011 
” Apportören 110111 Notis om Smålandsmästerskapet 
” Apportören 110113 Notiser om vårens kurser resp. helgkurs 
” SKK 1012-- Förslag till förtjänsttecken 
 
§ 97 Ekonomisk rapport, bokslut 

Hans Olofsson presenterade såväl resultatrapport som balansrapport för 2010. 
Avdelningens ekonomi är god. Inkomsterna från utställning och jaktprov är 
lägre än för föregående år men då det gäller även utgifterna i sammanhanget blir 
överskottet för de två verksamheterna i stort sett lika med 2009 års. 
Han rapporterade också att avdelningen har 590 helbetalande medlemmar och 
57 familjemedlemmar. 

 
§ 98 Utställning, rapport 
 Årets Moheda-utställning blir premiär för anmälan via PC. Möjlighet ges också 

att anmäla sig via SSRK Smålands hemsida. För framtiden betyder systemet att 
såväl PM som nummerlappar tillställs de anmälda via e-post.  

 
§ 99 Utbildning, rapport 
 Jakten på instruktörer pågår, noterade Susanne Eng. Några kursledare är klara, 

ett tips framkom vid mötet och ytterligare någon kanske ställer upp. 
Klart är att Maria Cedersmyg kommer att ha en helgkurs i april. 

 Susanne meddelade också att många smålandsekipage anmält sig till helgkursen 
i Aneby med utländska instruktörer. 

  
§ 100 Viltspår, rapport 
 Elena Jans har jobbat vidare med idén att arrangera en prova-på-dag när det 

gäller viltspår. Två domare har vidtalats och ställer upp. Plats: Jönköping. Och 
syftet med dagen är att de närvarande ska få en klar inblick i vad en 
eftersökshund förväntas göra i skarpt läge. 
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 Anmälningar tas in för viltspårdagen och en viss anmälningsavgift tas ut.  
 
§ 101 Jakt Spaniel, rapport 
 Punkten lämnades då Louise Carlsson inte var närvarande och heller inte haft 

något att rapportera in. 
 
§ 102 Jakt retriever, rapport 
 Sven Ludvigsson lät genom ordföranden meddela följande: 

Jaktprovsprogrammet för 2011 utlagt. 
 Åtar sig att vidtala lämpliga ekipage för uttagning till Lag-SM där ”färska” 

meriter väger tungt. 
 Puffar för Smålandsmästerskapet på hemsidan. 
 Ett förslag framkom om att en funktionärsträff för retrieverfolk arrangeras. 

Vidarebefordras till jaktprovsansvarig. 
 
§ 103 Funktionärskläder 

Hans visade prover på tänkbara funktionärskläder för de mest aktiva i SSRK 
Småland. Styrelsen enades om två plagg utöver de två som togs fram för 2010. 
Kommer att finnas för provning och beställning vid årsmötet den 13 mars. 
Styrelsen beslutade också att beställa kepsar med SSRKs logotype att delas ut 
till alla funktionärer vid utställningar, prov osv. 

 
§ 104 Årsmötet 

Merparten av underlaget för verksamhetsberättelse för 2010 och verksamhets- 
plan för 2011 finns inne, konstaterade Lotta. 

 Hon bad samtliga att läsa igenom motionerna till SSRKs årsmöte och komma 
 med synpunkter. 
  
§ 105 Övrigt 

Elmia: Olle Lydén har hos kansliet forskat efter lämpligt informationsmaterial 
inför Elmia Game Fair. Allt material vi vill använda måste godkännas av 
informationsansvarig på HS. 
Styrelsen beslutade att Ulla blir styrelsens kontaktperson med Olle Lydén. 
Hemsidan: Avdelningens ”nya” hemsida har fått positivt mottagande från 
styrelsens sida. Ett önskemål är dock att webbansvarigs mailadress finns 
åtminstone på första sidan.  
Årsmöteslokal: Ett önskemål har framförts om att avdelningen förlägger sina 
årsmöten till någon lokal mera centralt i Småland. Önskemålet framfördes för 
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 sent för en ändring av plats för årets årsmöte. 
 
§ 106 Nästa styrelsemöte  
 Styrelsen har sitt nästa möte i Skedhult den 13 mars kl 10 00. 

Ulla i uppdrag att undersöka om Golfrestaurangen i Skedhult är öppen den 
dagen. Hon ordnar också blommor till bl a avgående styrelseledamöter. 

 
§ 107 Avslutning 
 Lotta tackade för visat intresse och avslutade mötet. 
 
 Protokollförare Ordförande  Justerare 
  
 Ulla Görl-Appelkvist C Hjerpe  Elena Jans 
 Ulla Görl-Appelkvist Charlotta Hjerpe Elena Jans 
 
 


