
 
 
Styrelsemöte 2017-08-17   § 41 - 55        1/3 
Plats: Vrigstad Värdshus 
Vrigstad 
 
Närvarande: Morgan Thorell, ordförande  
 Magnus Lindström 
 Marie Storm 
 Emilia Bengtsdottir 
 Ulla Görl-Appelkvist 
 Jennifer Hofsö 

Maire Pyrrö 
  
Frånv.: Gunilla Skogh  

Sara Djurstedt 
Kent Samuelsson  

  
§ 41 Mötet öppnas 
 Ordförande Morgan Thorell hälsade välkommen och öppnade mötet. 
 
§ 42 Val av justerare 
 Att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Marie Storm. 
 
§ 43 Fastställande av dagordning 
 Dagordningen fastställdes i befintligt skick. 
 
§ 44 Föregående mötets protokoll 

Protokollet från styrelsemötet den 4 maj lades med godkännande till 
handlingarna. 

   
§ 45 Inkomna skrivelser 
Från                                Ankomst        Angående___________________________________ 
Kansliet                              170512 Auktorisationer exteriördomare  
”  170518 DN-beslut 28/2017 (Disciplinärende) 
”  170524 Tredje programmet i serien SKK Play för uppfödare 
   HS-protokoll 18-19 febr plus Kommittéprotokoll 
”  170529 SKK-info om BPH (utbyggnad med flera banor) 
”  170602 Auktorisation retrieverdomare (Åza Wikström) 
”  170613 Smuggelhundskampanjen 
”  170616  Info: Ny viltspårdomare (Tina Siikavaara) 
   SSRKs utställningsprogram 2019 och 2020 

Info: Auktorisation CACIT-domare Sören Swärdh 
Info rörande Viltspårsmästerskapet 2017 

”  170621 Inbjudan: Grundl. utbildning i föreningsteknik 
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Kansliet  170629 Protokoll från SSRKs fullmäktige 2017 
”  170706 SBK-info om regelrevidering 
”  170706 Protokoll konstituerande möte 170521 
   Protokoll med bilagor från HS-möte 19-20 maj 2017 

Lista över exteriördomare som utför 
exteriörbeskrivn. 

   Medlemsstatistik per 30/6 2017 
”  170710 Info: Ungdomscup rallylydnad 
”  170714 Adm. av SSRKs officiella utställningar 
”  170811 Auktorisationer exteriördomare 
   Påminnelse utbildning i föreningsteknik 
 Inga kommentarer varför punkten lämnades. 
      
§ 46 Ekonomi, rapport 

Den balans- respektive resultatrapport kassören brevledes försett 
mötesdeltagarna med visar att avdelningens ekonomi är fortsatt god.  
 

§ 47 Utställning, rapport 
Ingen rapport på grund av utställningsansvarigas frånvaro. Morgan åtog sig att 
höra efter varför Gränna-utställningen tydligen gett minusresultat.  

  
§ 48 Utbildning 
 Magnus föreslog att vi går ut med en enkät till medlemmarna för att få in deras 

önskemål om kursverksamhet. Diskuterades också kring olika typer av kurser, 
kortkurser, temakurser och så vidare. 

 Magnus informerade om att det den 18-19 november arrangeras utbildning för 
certifiering av WT-domare. En i avdelningen har annonserat sitt intresse. 

 
§ 49 Viltspår, rapport 
 Runt 15 hundar har hittills i år gått viltspår. Däremot ställde inga upp för 

uttagning till SM i viltspår. 
 
§ 50 Jakt Spaniel, rapport 

Magnus Lindström rapporterade att man måste ändra datum för fältprovet för 
spaniel i Kalmar-trakten i november. Han meddelade också att Clumberklubben 
arrangerar ett WT den 10 september. 
 

§ 51 Jakt Retriever, rapport 
Närmast på programmet står KKL den 2 september i Västerviks-trakten samt ett 
B-prov 23-24 september i Lammhult, ökl, rapporterade Emilia.  
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Den 9 juni arrangerar avdelningen Unghundsderby på Asa herrgård. Planer finns  
också på provledarutbildning med teori på kvällen och praktisk utbildning dagen 
därpå. 
Det har visat sig vara svårt att hitta arrangörer till WT varför en efterlysning ska 
läggas ut på hemsidan. Detta i hopp om att få till ett WT i höst. 
 
 

§ 52 Elmia Game Fair 
 Avdelningens officiella WT på Elmia den 25-27 maj blev mycket lyckat tack 

vare många medlemmars fina insatser. Däremot var rasparaden, där det var tänkt 
att klubbens många raser skulle presenteras, under all kritik. 

 Morgan noterade också att en skribent från Apportören gjort ett reportage från 
evenemanget samt att han jobbar vidare med en ekonomisk uppgörelse med 
Elmia vilken visade sig överskrida det avtalade. 
 

§ 53 Övrigt 
 Två ledamöter förutskickade att det avgår i och med årsmötet 2018. 
 
§ 54 Nästa möte  
 Nästa styrelsemöte hålls den 7 november klockan 19 00 som telefonmöte. 
    
§ 55 Avslutning 
 Här tackade ordföranden Morgan Thorell sina kompisar och avslutade mötet. 

 
Vid protokollet 

  
Ulla Görl-Appelkvist 

 Ulla Görl-Appelkvist 
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 Morgan Thorell  Marie Storm 
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