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Plats:  Studiefrämjandet, Huskvarna 
  § 81 - 111 
 
Beslutande: Janne Wiberg  ordförande 
  Katarina Ljungquist 

Kristina Kindstrand 
Sven Ludvigsson 
Ulla Erdeberg 
Louise Carlsson suppleant 

 
Frånvarande: Åsa Westström 
  Jonas Mjärling 

Annelie Ling Nilsson suppleant 
 
§ 81 Mötets öppnande. 
 Ordförande Janne Wiberg förklarar mötet öppnat. 
 
§ 82 Val av justerare. 
 Styrelsen beslutar 
 
 att utse Sven Ludvigsson att jämte ordförande justera protokollet. 
 
§ 83 Fastställande av dagordningen. 
 Styrelsen beslutar 
 

att fastställa dagordningen. 
 
§ 84 Föregående protokoll. 
 Janne Wiberg föredrar föregående mötesprotokoll. 
 
 Styrelsen beslutar 
 
 att godkänna föregående protokoll nr 3 daterat 2008-06-25. 
 
§ 85 Inkommande ärenden. 
 Katarina Ljungquist föredrar inkommande ärenden. 
 
Från Ankomst Angående 
SKK 2008-07-03 Pressmeddelande WDS 2008 
Kansliet 2008-07-03 Justerat viltspårprotokoll 
Kansliet 2008-07-03 Justerat viltspårprotokoll 
Kansliet 2008-07-03 Justerat utbildningsprotokoll 
SKK/JhK 2008-07-10 Planering av jaktprov 2009 
Arbetsgruppen 
avd/rasklubb 

2008-07-21 Mötesinformation 2008-06-29 
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Kansliet 2008-08-01 Justerat protokoll SSRK Fullmäktige 
Kansliet 2008-08-01 Justerat protokoll HS-möte 080628-29 
Kansliet 2008-08-01 Justerat protokoll Viltspårkommittén 
Kansliet 2008-08-08 Auktoriserad viltspårdomare Göran Ädel 2008-06-28 

 
Styrelsen noterar informationen och beslutar 

 
att lägga inkommande ärenden till handlingarna. 

 
§ 86 Utgående skrivelser. 
 Katarina Ljungquist föredrar utgående skrivelser. 
 
Från Till Datum Angående 
K. Ljungquist Apportören 2008-08-01 Manus Apportören nr 3 
S. Ludvigsson SSRK/HS 2008-08-05 Ansökan om bidrag till Björnö Game 

Fair 
 
Styrelsen noterar informationen. 

 
§ 87 Arbetsgrupp avdelningar/rasklubbar 
 Janne Wiberg föredrar ärendet. 

 
Styrelsen noterar informationen. 

 
§ 88 Möte med rasklubbar i Småland 
 Katarina Ljungquist föredrar ärendet. 
 
 Brev skall författas till rasklubbarna. 
 
 Styrelsen noterar informationen och beslutar 
 
 att bestämma mötesdag till 1/2 2009 på Skedhult. 
 
§ 89 Elmia Game Fair 2009 
 Katarina Ljungquist föredrar ärendet. 
 

Elmia har kallat till möte 18/8 i Jönköping inför nästa år mässa som hålls 21-24/5 
2009. Katarina och Lollo åker på mötet. 
 
Styrelsen noterar informationen. 
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EKONOMI 
 
§ 90 Ekonomisk rapport för perioden. 
 Janne Wiberg föredrar information från Åsa Westström. 
 

Ekonomin är god då vårens verksamheter har gått bra. Arrangörerna får också väl 
godkänt av vår kassör när det gäller budget och redovisning! 

 
 Styrelsen noterar informationen. 
 
§ 91 Ersättning från Elmia 
 Janne Wiberg föredrar ärendet. 
 
 Har varit i kontakt med Elmia och detta ska tas upp på mötet den 18/8. 
 
 Styrelsen noterar informationen. 
 
UTSTÄLLNING 
 
§ 92 Information om utställningar 
 Kristina Kindstrand föredrar ärendet. 
 

Kommande utställning är Moheda 1/3 2009. 
Inför Grännautställningen är det oklart om var vi kan hålla utställningen. Kicki 
skall ha en träff med kommunen för att lösa detta. 
 
Styrelsen noterar informationen. 

 
§ 93 Övrigt utställning 
 Inget övrigt på utställning. 
 
UTBILDNING 
 
§ 94 Information om utbildning 

Janne Wiberg föredrar ärendet. 
 
Janne och Jonas Mjärling har haft ett möte med Lotta Gadd, Studiefrämjandet om 
möjlig kursverksamhet. 
 
Styrelsen noterar informationen. 
 

§ 95 Spaniel- och retrieverinternat 
 Janne Wiberg föredrar ärendet. 
 
 Höstens planerade spanielinternatet blir tyvärr inte av. 
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 Styrelsen noterar informationen. 
 
§ 96 Handler- och anatomikurs 
 Kristina Kindstrand föredrar ärendet. 
 

Kicki har inte fått någon information än och fortsätter att jobba med att planera 
kursen. 

 
 Styrelsen noterar informationen. 
 
§ 97 Viltspårkurs våren 2009 
 Ulla Erdeberg föredrar ärendet. 
 

Instruktör är kontaktad och annons om intresseanmälan kommer i nästa 
Apportören. 

 
 Styrelsen noterar informationen. 
 
§ 98 Inventering av kursmöjligheter hos våra instruktörer 
 Janne Wiberg föredrar ärendet. 
 

Inbjudan är utskickad från Studiefrämjandet till en träff med tänkbara instruktörer 
i Småland. Träffen hålls hos Studiefrämjandet i Växjö 27/8. 
 
Styrelsen noterar informationen och påminner alla arrangörer att 
Studiefrämjandets logotyp ska finnas på alla PM, kataloger mm. 

 
VILTSPÅR 
 
§ 99 Information om viltspårprov 
 Ulla Erdeberg föredrar ärendet. 
 
 Många rörliga spår har gåtts och det ligger många anmälningar hos domare. 

 
Styrelsen tackar för informationen. 

 
§ 100 Ordinarie prov 
 Ulla Erdeberg föredrar ärendet. 
 

Det andra ordinarie provet går av stapel på tre platser i Småland 23-24 augusti. 
Annonsen om det ordinarie provet i augusti hade inte kommit med i Apportören 
men har nu varit ute på både vår och SSRKs hemsida. 

 
Styrelsen tackar för informationen. 
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JAKT, SPANIEL 
 
§ 101 Information om jaktprov 
 Louise Carlsson föredrar ärendet. 

 
Det ordinarie provet med enkelt vatten + vatten fick ställas in på grund av för få 
deltagare. Ett nytt särskilt prov har anordnats i Mullsjö med Willy Gustafsson 
som domare. 
 
Styrelsen tackar för informationen. 

 
§ 102 Grundprov 
 Louise Carlsson föredrar ärendet. 

 
Grundprovet tillsammans med särskilt prov med enkelt vatten + vatten fick ställas 
in på grund av för få anmälningar. Endast en anmälning till grundprovet hade 
kommit in. 
 
Styrelsen tackar för informationen och beslutar 
 
att inför 2009 endast satsa på vatten- och fältprov. 

 
JAKT, RETRIEVER 
 
§ 103 Information om jaktprov 
 Sven Ludvigsson föredrar ärendet. 
 

Det är fortfarande en vakant domare på Växjöprovet. 
 

A-prov KKL kommer att anordnas vid två tillfällen den 2/9 och 16/9 med fyra 
platser/dag. 
 
Ostkusten har ansökt om att få hålla dubbelprov 2009. 
 
Inventering av antal dummy för våra prov visar att vi måste köpa in nya. 

 
Styrelsen beslutar 
 
att Sven annonserar KKL med datum på hemsidan. 
 
att Sven utvärderar vilka dummy vi ska köpa in och köper in så att vi har 100 
stycken. 
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§ 104 Särskilda prov 
 Sven Ludvigsson föredrar ärendet. 
 

På hemsidan har vi lagt ut information om att avdelningen inte kommer att 
anordna särskilda prov om inte de ordinarie proven är fullbelagda, detta på grund 
av den dåliga anmälningsstatistiken under våren. 

 
Styrelsen beslutar 
 
att beslut om det särskilda provet får tas när vi ser hur anmälningarna ser ut under 
hösten. 

 
§ 105 Smålandsmästerskapet 2008/2009 
 Katarina Ljungquist och Sven Ludvigsson föredrar ärendet. 
 

Smålandsmästerskapet 2008 är avslutat och Mästare korade. Katarina höll i 
prisutdelningen i Kalmar. Det har varit bra med anmälningar över lag och 
tävlingen har varit mycket populär. 

 
Styrelsen tackar för informationen och beslutar 
 
att Sven kallar arrangörerna av deltävlingarna till möte för att utvärdera årets 
tävling och planera för nästa år. 

 
§ 106 Jaktmässa Huseby 
 Janne Wiberg föredrar ärendet. 
 

Berggrens Vapen och Vida höll jaktmässa i Huseby 2-3/8. Vi blev kontaktade 
några dagar innan av Jägareförbundet för att ha uppvisning med retriever. 
 
Styrelsen noterar informationen. 
 

§ 107 Björnö Game Fair 
Sven Ludvigsson föredrar ärendet. 
 
Björnö Game Fair 9-10/8 skall bli en årligen återkommande mässa och där bidrog 
vi i år med uppvisning av retriever samt en apporteringstävling med fina 
sponsrade priser. 
 
Styrelsen noterar informationen. 
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ÖVRIGT 
 
§ 108 Material till Apportören (manusstopp 2008-10-15). 
 Manusmaterial till Katarina absolut senast 12/10. 
 
 Annonsering av årsmötet som bestäms till 8/3 2009 kl. 13.00 på Skedhult. 
 
§ 109 Övriga frågor. 

• Informationsmaterial om Smålandsavdelningen. 
Styrelsen diskuterade behovet av ett separat informationsblad att kunna ha 
med sig på mässor o dyl. för att informera om medlemskap, kontaktpersoner 
mm. Katarina kontrollerar och kontaktar tänkbar person för detta. 
 

• Annonsering av privata arrangemang på hemsidan. 
Styrelsen har tidigare tagit beslut om att privata arrangemang skall gå genom 
verksamhetsansvariga och annonseras under privata kurser/arrangemang med 
anledning av att SSRKs försäkring inte gäller för dessa. Katarina tittar över 
detta. 
 

§ 110 Nästa mötesdatum. 
 Nästa möte hålls 12/11 kl. 18.00 på Studiefrämjandet i Växjö. 
 
§ 111 Mötet avslutas 
 Janne Wiberg tackar samtliga närvarande och förklarar mötet avslutat. 
 
 
 
Protokollförare  Ordförande   Justerare 
 
 
 
Katarina Ljungquist  Janne Wiberg   Sven Ludvigsson 
 


