
 
 

 
Smålandsavdelningen  Sammanträdesdatum  
  
   2011-08-23 19:00 – 20:30 
   § 55-71 
    
Ordinarie styrelsemöte 
 
Plats: Telefonmöte 
 
Närvarande: Morgan Thorell ordförande 
 Sven Ludvigsson ansluter under § 64 
 Hans Olofsson 
 Magnus Lindström 
 Elena Jans 
 Thomaz Jansson 
 Birgitta Kåberger 
  
  
§ 55 Mötets öppnande 
 Ordförande Morgan Thorell hälsade välkommen och öppnade mötet. 
 
§ 56 Val av sekreterare 
 Birgitta Kåberger utsågs till sekreterare vid mötet. 
 
§ 57 Val av justerare 
 Att utöver ordföranden justera dagens protokoll utsågs Thomaz Jansson. 
 
§ 58 Fastställande av dagordning 
 Dagordningen fastställdes i befintligt skick.  
 
§ 59 Föregående protokoll 
 Protokollet från styrelsemötet 2011-06-07 lades till handlingarna.  
 
§ 60 Inkomna skrivelser 
___________________________________________________________________________ 
Från                                Ankomst        Angående___________________________________ 
 
Kansliet  110617 Protokoll SSRK hs 20110408-09 
”  110617 Protokoll Informationskommittén 2011-02-17 
”  110617 Protokoll Retrieverkommittén 2011-03-12 - 13 
”   110617 Protokoll Viltspårkommittén 2011-04-07 
”  110617 Protokoll Viltspårkommittén 2011-02-24 



 
 
 
 
Kansliet  110617 Protokoll Exteriörkommittén 2011-04-06 
”  110617 Protokoll Utbildningskommittén 2011-02-12 – 13 
”  110623 Inbjudan från SSRK Ungdom: Fjällvandring 13-14/8 
”  110623 Inbjudan från SSRK Ungdom: Ungdomsläger 6-7/8 
”  110701 Nya dopingföreskrifter från Jordbruksverket 
”  110701 Domarauktorisation retr., B Staflund & Å Liedgren 
”  110701 Domaraukt. viltspår, S Ericsson & L-G Hagström 
”  110701 Domarauk. viltspår, K Olsson Blomskog 
”  110701 Protokoll från fullmäktige 2011-05-21 - 22 
”  110701 Protokoll från konstituerande möte 2011-05-21 – 22 
SKK  110701 282 – Tillämpningsanvisningar Till SKKs Allmänna
   bestämmelser 
SKK  110722 288 – SKK Ang nya föreskrifter ang doping   
 

          

     
§ 61 Avsända skrivelser 
Från Till Datum Angående___________________________________ 
 
SSRK Små Apportören 2011-08-01 Annons om spanielprov i november 
 
§ 62 Ekonomisk rapport   

Hans Olofsson konstaterade att samtliga arrangemang har gått med vinst. Från 
utställningen i Gränna saknas fortfarande stambokföringsavgiften som brukar 
uppgå till ca 7.000 kr.  
Magnus har skickat in redovisning avseende domarkostnader för utländska 
domare vid Gränna utställningen till Studiefrämjandet. Där får vi tillbaka ca 
10.000 kr. 
Lag-SM är en faktura avseende logi ej ännu betald. Den uppgår till 16.300 kr. Det 
blir ändå ett överskott från Lag-SM. 

 
§ 63 Utställning, rapport 

Kicki och Birgitta jobbar med domarrekrytering till utställningarna 2013. För 
övrigt är det lugnt. Det händer inte så mycket före Moheda i mars. 

  
 



 
 
 
 
 
 
§ 64 Utbildning, rapport 

Magnus väntar fortfarande på besked om vi får plats med några instruktörer till 
kurserna. I avvaktan på besked skriver Magnus till de som anmält intresse och 
talar om att han återkommer med besked så fort han vet mer. Nu anländer Sven. 
Maire har hört av sig och frågat om SSRK är intresserade av att hon har en 
träningskurs våren 2012. Magnus meddelar henne vad som gäller enligt tidigare 
styrelsebeslut, att hon får annonsera för 100 kr på hemsidan men att SSRK inte 
är delaktig på något sätt. 
Nya instruktörer skall hålla två kurser i SSRK:s regi under förutsättning att de 
fått sin utbildning betald av avdelningen. 

 
§ 65 Viltspår, rapport 
 Elena har inget att rapportera. 

   
§ 66 Jakt, spaniel 
 Thomaz har skickat budget för spanielprovet i november. Annons finns på 

hemsidan och kommer i Apportören. Fasaner är inköpta och utsatta . Dessa har 
till och med förökat sig. Planeringen är klar med funktionärer och domare. Om 
budgeten håller blir det ett nollresultat och det får vi vara mycket nöjda med. 

 Eva Masthagen planerar att hålla en apporteringskurs. Hon får arrangera den i 
privat regi enligt våra regler i dagsläget. Hon väntar på att få gå kursen. 

 Marie Håkansson har frågat om apporteringstest och samma regler gäller för 
henne om hon vill arrangera. 

 
§ 67 Jakt, retriever 
 Sven rapporterar från Lag-SM. De två Smålands-lagen placerade sig på övre 

halvan i resultatlistan. 
 Vidare konstaterar Sven att det är dåligt med anmälningar till jaktproven. 

Elitklasserna samlar fler anmälningar än de lättare klasserna. 
 Magnus kan tänka sig att arrangera ett jaktprov i Jönköpingstrakten.  
  
 
§ 68 Retrievermästerskap 2012 
 Morgan har fått frågan från HS om Smålandsavdelningen är villig att arrangera 

ett retrievermästerskap.  
 Efter lite diskussioner och funderingar beslutar styrelsen att jobba vidare på 

detta. Vi får undersöka om det finns funktionärer, boende marker och så vidare. 
 



 
 

 
 
 
 

 
§ 69 Övriga frågor 
 Inga övriga frågor togs upp. 
 
§ 70 Nästa styrelsemöte  

Nästa styrelsemöte hålls tisdagen den 18 oktober kl 18.00 i Studiefrämjandets 
lokaler i Jönköping. Birgitta bokar lokal.  
 

§ 71 Avslutning 
 Morgan tackade sina styrelsekamrater och avslutade mötet. 
 
  

Protokollförare 
 
Birgitta Kåberger 
Birgitta Kåberger 
 
Justerat   Justerat 
 
Morgan Thorell  Thomaz Jansson 
Morgan Thorell, ordf.  Thomaz Jansson 

 
 
 


