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   2011-03-19 
    
Ordinarie styrelsemöte  § 108-125 
Plats: Skedhult 
 
Beslutande: Charlotta Hjerpe, ordförande 
 Sven Ludvigsson 
 Hans Olofsson 
 Susanne Eng 
 Elena Jans 
 Birgitta Kåberger 
 Ulla Görl-Appelkvist 
 Kristina Kindstrand, suppleant 
Frånvarande: Louise Froststråle, suppleant 
  
§ 108 Mötets öppnande 
 Ordförande Charlotta Hjerpe hälsade välkommen och öppnade mötet. 
 
§ 109 Val av sekreterare 
 Till sekreterare för mötet valdes Ulla Görl-Appelkvist. 
 
§ 110 Val av justerare 
 Att utöver ordföranden justera dagens protokoll utsågs Kristina Kindstrand. 
 
§ 111 Fastställande av dagordning 
 Efter en smärre justering antogs dagordningen. 
 
§ 112 Föregående mötes protokoll 

Protokollet från styrelsemötet 2011-01-16 lades till handlingarna utan 
kommentar. 

 
§ 113 Inkomna skrivelser 
 
Från Ankom Angående___________________________________                   
SKK 110120 Nytt utställningsmaterial att beställa   
SKK 110117 Labrador retriever är nu störst 
SKK 110121 Ang priset Disqualified  ,  
Kansliet 110121 Pgf 378/2010 protokollsutdrag  
Kansliet 110121 Pgf 293/2010 protokollsutdrag 
Kansliet 110121 Samtliga motioner till fullmäktige 2011  
Kansliet 110121 Nya styrelseuppgifter för 2011  
Kansliet 110121 Protokoll HS-möte 2010-09-18 & 19 
Kansliet 110121 Protokoll Spanieljaktkommittén 2010-09-04 
Kansliet 110121 Protokoll Informationskommittén 2010-07-26 
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Kansliet 110121 Protokoll Viltspårkommittén 2010-09-14 
Kansliet 110121 Protokoll Exteriörkommittén 2010-09-12 
Kansliet 110121 Protokoll Avelskommittén 2010-08-16 
Kansliet 110121 Protokoll HS-möte 2010-11-13 & 14 
Kansliet 110121 Protokoll Informationskommittén 2010-11-04 
Kansliet 110121 Protokoll Retrieverjaktkommittén 2010-11-03 
Kansliet 110121 Protokoll Avelskommittén 2010-11-08 
Kansliet 110121 Protokoll Exteriörkommittén 2010-11-03 
Kansliet 110121 Protokoll HS Telefonmöte 2010-11-24 
Org.gruppen 110128 Info om organisationsutredningen 
Kansliet 110128 Domarauktorisation B-provsdomare retriever 
Kansliet 110204 Utg – 10 Summering av organisationsutredningen 
Östra avd. 110207 Förtydligande om återbetalning av avgift för retrieverprov 
Kansliet 110211 Inbjudan Fullmäktige 2011  
Kansliet 110211 Inbjudan Funktionärsträff 2011 
Kansliet 110211 Protokoll huvudstyrelsen möte 2011-01-15 – 16 
Kansliet 110211 Protokoll 1 Tollingjaktkommittén 2011-01-10 
Kansliet 110211 Protokoll 2 Tollingjaktkommittén 2011-01-10 
Kansliet 110211 Protokoll Exteriörkommittén 2011-01-11 
Kansliet 110211 Protokoll Viltspårkommittén 2011-01-13 
Kansliet 110211 Protokoll Avelskommittén 2010-12-16 
SKK  
K Svensson 110211 86 – Informationssidor till arrangörer,  Originalpdf för tryck 
  Original att bif i utst.kataloger bifogas i mail-utskicket 
SKK SRD- 
gruppen 110210 83 – Dokument SRD, ny version  Zip-fil bifogas separat 
  samt info   tillhörande följebrevet 
     i mail-utskicket 
Kansliet 110225 96 – Information betr. Handbok  
  för utställningsansvariga, beställningar 
Kansliet 110301 Utg 14 – Instruktörsinventering 
Olof Lydén 110303 Budget Elmia Game Fair 
 
 Frågan om inkomna mail skall betraktas som skrivelser av officiell eller
 inofficiell karaktär diskuterades. Styrelsens beslut: Om avsändaren vill ha sitt
 ärende behandlat i styrelsen ombeds denne att återkomma med en mer formell
 skrivelse för beslut och protokollföring. 
 
§ 114 Avsända skrivelser 
 Inga avsända skrivelser att notera. 
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§ 115 Ekonomi, rapport 
 Inga stora förändringar har skett sedan förra styrelsemötet, rapporterade Hans 
 Olofsson och presenterade budgeten för 2011. I stort sett är den baserad på 

utfallet för 2010. Största förändringen ligger på viltspårsidan där numera hela 
startavgiften för viltspår ska sända in till SSRK-avdelningen som sedan i sin tur 
betalar domarna. Hans tackades för arbetet med budgeten och informationen. 

 
§ 116 Bokslutet 
 Hans Olofsson kunde berätta att varje aktivitet under 2010 gått plus i större eller 

mindre utsträckning. Totalt har året givit ett fint överskott. 
 Styrelsen beslutade föreslå årsmötet att fastställa bokslutet. 
 
§ 117 Utställning, rapport 
 Birgitta Kåberger och Kristina Kindstrand rapporterade att debuten med PC-

katalog fungerat bra. Av 418 anmälningar till utställningen i Moheda hade 280 
skett on line. Vid den hundraprocentiga medlemskontroll man utförde visade sig 
cirka 40 inte vara medlemmar – men blev innan dagen var slut. 

 Nyheten med att dela ut värdekort till BIR- och BIM-hundar att utnyttjas vid  
 SSRK Smålands utställningar inom loppet av ett år mottogs mycket positivt. 
 De två utställningskvinnorna tackades för sin positiva rapport. 
 
§ 118 Utbildning, rapport 

Susanne Eng har fått förfrågan från en instruktör om möjligheterna att få vara 
med på den instruktörsträff SSRK arrangerar i samband med Funktionärsträffen 
i april. Styrelsen konstaterade att instruktören ifråga gärna får delta mot löfte att 
hålla två kurser i SSRK Smålands regi. Susanne tar reda på kostnaderna i 
sammanhanget. 
Fortfarande finns pengar att ansöka om för träningsgrupper som önskar ta in 
instruktör utifrån för exempelvis en givande träningshelg eller kurs. Ansökan 
ska kompletteras med en budget och möjlighet ges för hundägare även utanför 
den egna gruppen att delta. 
Två kurser drar igång i vår: En i Värnamo och en i Ljungby. 
Susanne meddelade också att SSRK startat en inventering av aktiva instruktörer 
i landet. 
 

§ 119 Viltspår, rapport 
 Elena Jans har presenterat ett förslag till Viltspårs-/eftersöksdag den 14 maj i 

Jönköping – ett förslag som mottogs mycket positivt i styrelsen. Diskuterades 
deltagaravgift och beslutet blev 200 kronor för medlem i SSRK Småland och 
300 för övriga. Anmälningsavgiften betalas in i förskott till kontot för Viltspår. 
Inbjudan läggs ut på hemsidan. 

 
§ 120 Jakt spaniel, rapport 
 Punkten lämnades då intet fanns att rapportera. 



 
   

 

               4/4 
 

 
 
§ 121 Jakt Retriever, rapport 
 Sven Ludvigsson informerade om  

• att jaktproven i år bereder flera ÖKL-hundar plats än vad som tidigare varit 
fallet. Detta med anledning av att det är störst tryck i öppen klass  

• att de startande kan läsa sig till vilka domare som dömer respektive klass vid 
Smålands-proven 

• att en funktionärsträff hålls i Trekanten den 26 mars där förhoppningsvis 
representanter från varje prov i Småland i år finns närvarande. Resekostnad 
utgår för en bil per prov 

• att det är fritt fram för lag att anmäla sig till Lag-SM. 
 
§ 122 Funktionärskläder 

Hans Olofsson informerade om att han till årsmötet tagit med funktionärskläder 
för provning  samt att kepsar är under tillverkning för leverans under april.  

 
§ 123 Årsmötet 
 Lotta Hjerpe informerade att Leif Asp lovat ställa upp som ordförande för 
 årsmötet varpå vissa praktiska detaljer ordnades.  
 
§ 124 Övrigt 
 Ett par detaljer kring SSRKs deltagande i Elmia Game Fair klargjordes med 
 anledning av den budget Olof Lydén lämnat till styrelsen. Ulla G-A i uppdrag 
 att hos SSRK ansöka om ett bidrag med 10 000 samt kontakta Olof Lydén. 
  

Valberedningens sammankallande, Marina Ludvigsson, välkomnades och
 lämnade besked om vad den kommit fram till vad gäller nyval till styrelsen. 
 Beslutades att styrelsen bjuder in valberedningen till något av mötena på 
 höstkanten. Dock är det tillåtet för valberedningen att när som helst på året
 kontakta styrelsen för ett besök. 
 
§ 125 Mötet avslutas 
 Lotta Hjerpe tackade både för detta möte och för det gångna året och avslutade
 sammanträdet. 
 
 Vid protokollet Justerat 20/3 2011 Justerat 23/3 2011
    
 Ulla Görl-Appelkvist C Hjerpe  Kristina Kindstrand 
 Ulla Görl-Appelkvist C Hjerpe  Kristina Kindstrand 


