
 
 

 
Smålandsavdelningen  Sammanträdesdatum  1/3 
   2011-06-07 
 
Ordinarie styrelsemöte  § 39-54 
 
Plats: Telefonmöte 
 
Närvarande: Morgan Thorell ordförande 
 Sven Ludvigsson 
 Kristina Kindstrand 
 Magnus Lindström 
 Elena Jans 
 Ulla Görl-Appelkvist 
Frånvarande: Birgitta Kåberger 
 Thomaz Jansson 
 Hans Olofsson 
 
§ 39 Mötet öppnas 
 Ordförande Morgan Thorell hälsade välkommen och öppnade mötet. 
 
§ 40 Val av sekreterare 
 Som mötessekreterare utsågs Ulla G-A. 
 
§ 41 Val av justerare 
 Att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Sven Ludvigsson. 
 
§ 42 Fastställande av dagordning 
 Dagordningen fastställdes. 
 
§ 43 Föregående mötes protokoll 
 Föregående mötes protokoll lades till handlingarna. 
 
§ 44 Inkomna skrivelser 
___________________________________________________________________________ 
Från Ankomst Angående_____________________________________________ 
SKK  110502 Ink 207 – Avliden exteriördomare 
SKK 110502 Ink 198 – Utbildning för ordf, kassör och sekreterare 
SKK 110509 209- Inbjudan till utbildning för ordförande, sekrete- 
Utbavd  rare och kassör, 28-29 jan 2012 
SKK 1105908 210 – Minnesanteckningar fr Sv Jägareförb. & SKK 
JhK  JhKs seminarium på Öster Malma 110408-09 
SKK Tävl 110511 212 – Uppdaterad version av guidelines på skk.se 
Kansliet 110513 Utg 30 – Nya ansökningar jaktprovsdomare retriever 
Kansliet 110513 Utg 31 Inbjudan till utbildning för provledare, funk- tionärer,  
  domare kat C samt handl. Nybörjarkurser 2-3/9 2011 
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Kansliet 110520 Utg 33 – Inbjudan till utbildningshelg Fiskeboda 
SHU 110520 215 – Inbjudan etologikurs för ungdomar 
 
§ 45 Avsända skrivelser 
 Då inga skrivelser sänts iväg lämnades punkten. 
 
§ 46 Ekonomisk rapport 
 Ingen kassarapport hade lämnats av den frånvarande kassören varför punkten 
 lämnades. 
 
§ 47 Rapport, utställningar 
 Kristina Kindstrand rapporterade att allt flyter planenligt inför utställningen i 

Gränna i sommar. Antalet hundar är något större än i fjol då utställningen låg 
senare på året. Hon noterade också att antalet utländska domare är ganska stort. 

 
§ 48 Rapport, utbildning 
 Magnus Lindström berättade att fem personer har anmält intresse av att utbilda 

sig till instruktörer inom SSRK. Fyra av dessa är bekants för styrelsen som 
beslutade att alla anmäls till instruktörskurs. 

 Han meddelade också att Studiefrämjandet kan betala nyss nämnd utbildning, 
att de har egna utbildningar som inte kostar medlemsorganisationerna något, att 
de kan bidra med kurslitteratur och mycket annat. Till gratiskurserna hör 
Ledarskapsutbildning 1 – 4. Läggs ut på avdelningens hemsida med möjlighet 
för fem som helst att anmäla sig. 
Styrelsen beslutade utse Magnus Lindström som avdelningens representant 
med Studiefrämjandet. 

 
§ 49 Rapport, viltspår 
 Elena Jans berättade att hon fått mycken positiv respons för den viltspårs-

/eftersöksdag SSRK Småland stod som värd för den 14 maj. Mycket av äran 
lade hon över på Per Ola Lindgren som gjorde ett ”hästjobb” för att utforma 
dagen med sina övningar och stationer på ett så realistiskt sätt som möjligt. 23 
personer deltog i övningarna. 

 Styrelsen beslutade att Per Ola Lindgren tackas med en blomstercheck eller 
presentkort från avdelningen. Elena i uppdrag att verkställa beslutet. 

 
§ 50 Rapport, spaniel   
 Från Spanielsidan rapporterades via Morgan att den 13 november är fastslagen 

som provdag för spaniels i Kalmar-trakten. Thomaz återkommer med en 
fullständig kalkyl när domarfrågan är löst. 

 
§ 51 Rapport, retriever 
 Vårens prov, inte minst Ostkusten den 14-15 maj, blev inte fulltecknade.  
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I det senare fallet sändes återbud till inbokade domare utifrån.  En hemma-
domare åtog sig jobbet med 9 ökl- och 15 nkl-hundar. 
Styrelsen beslutade prova med att annonsera ut en ruta per klass och om behov 
uppstår skarva på med ytterligare rutor. 
 
Sven rekommenderade alla att via SSRKs hemsida läsa det referat från 
Fullmäktige som finns där och som han tycker mycket väl återspeglar det som 
hände. 
 
Ett småländskt lag hade i laga tid anmält sitt intresse för att delta i Lag-SM. En 
dag för sent har en anmälan sänts direkt till provledningen.  
Styrelsen förklarade sig inte ha några invändningar att göra utan överlämnar till 
provledningen att ta ställning till ”den försenade” anmälningen. 
  

§ 52 Övrigt 
 Då ingen hade något i övrigt att ta upp lämnades punkten. 
 
§ 53 Nästa möte 
 Nästa styrelsemöte hålls som telefonmöte den 23 augusti kl 19 00. 
  
§ 54 Mötet avslutas 

Här tackade Morgan Thorell sina styrelsekamrater, sköna sommarhälsningar 
utväxlades och mötet avslutades.  

 
 
 Protokollförare Justerat den 14/6 2011 Justerat den 19/6 2011 
 
 Ulla Görl-Appelkvist Morgan Thorell Sven Ludvigsson 

Ulla Görl-Appelkvist Morgan Thorell Sven Ludvigsson 
   Ordförande  Justerare 
 


