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Ordinarie styrelsemöte  § 78-101 

Plats:  Studiefrämjandet, Jönköping 

Beslutande: Charlotta Hjerpe ordförande 
 Kristina Kindstrand 
 Susanne Eng 
 Birgitta Kåberger suppleant 
 Hans Olofsson 

Frånvarande:Sven Ludvigsson 
 Susanne Eng 
 Louise Carlsson suppleant 

§ 78  Mötets öppnande. 

 Ordförande Charlotta Hjerpe hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 

§ 79  Val av sekreterare. 

Styrelsen beslutade: 
att utse Hans Olofsson som sekreterare för dagens möte. 

§ 80  Val av justerare. 

 Styrelsen beslutade: 
 att utse Birgitta Kåberger att jämte ordförande justera dagens protokoll. 

§ 81  Fastställande av dagordningen. 

 Styrelsen beslutade: 
 att fastställa dagordningen. 

§ 82  Inkommande ärende. 

Charlotta Hjerpe föredrog kort de inkommande ärendena. 

Från  Ankomst Angående 

Kansliet 2009-08-14 Justerat protokoll 2009-06-23 exteriörkommitten 

Kansliet 2009-08-28 Justerat exteriörkommitté protokoll 2009-06-23 

Kansliet 2009-08-28 Justerat avelskommitté protokoll 2009-05-19 

Kansliet 2009-08-28 Justerat HS-protokoll 2009-06-27-28 

SSRK 2009-08-28 Till utst ansvariga infobrev om utst 2009-2012 

Kansliet 2009-08-28 Annons om vikariat på kansliet 

Kansliet 2009-08-28 Annons om avelskonferens 

Kansliet 2009-09-11 Protokoll Retrieverjaktkommittén 090609 
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SKK 2009-09-18 Info om Hund 2009 

SKK/JhK 2009-09-24 Ang auktoriserade jaktprovsdomare 

Kansliet 2009-10-02 Nya auktorisationer 

HS 2009-10-02 Protokollsutdrag §243 HS 090905-06 

 
Styrelsen noterade informationen och beslutade: 
att förutom ärenden som tas upp under mötet lägga inkommande ärenden till 
handlingarna. 

§ 83  Utgående skrivelser. 

Inga utgående skrivelser fanns att notera. 

Ekonomi 

§ 84   Ekonomiska rapporter. 

Hans Olofsson redogjorde kort för balans- och resultatrapport per 2009-09-30. 
Samt delredovisningen för Gränna utställningen och höstens två första jaktprov. 
Hans påpekade vikten av att vara sparsamma med avdelningens medel. 

Styrelsen noterade informationen. 

Utställning 

§ 85  Information om utställningarna. 

Kristina Kindstrand och Birgitta Kåberger informerade att 2012 års utställningar 
är preliminärt planerade till 4 mars i Moheda och 17 juni i Gränna. 
Domarplaneringen är klar för 2011 inriktningen är att ha svenska och danska 
domare på Mohedautställningen och sedan mer internationella på 
Grännautställningen. 

Styrelsen beslutade: 
att fastställa planeringen. 

§ 86  Övrigt utställning 

Kristina Kindstrand och Birgitta Kåberger informerade att från 2010 erbjuder vi 
inte rasklubbarna att ha utställningar i samband med Grännautställningen pga 
markhyran samt ett det varit få klubbar som nappat på det. 

Styrelsen noterade informationen. 
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Utbildning 

§ 87  Information om utbildning 

Susanne Eng informerade om att det genomförts 3 jaktträningskurser, 
fortsättning kommer till våren. Spanielinternat planeras till våren. WT-kurs 
kommer att hållas innan Smålandsmästerskapet. 

Styrelsen beslutade: 
att fastställa planeringen. 

§ 88  Övrigt utbildning 

Diskuterades idéer kring utbildningar och förslag framkom på utställnings 
handling, även att medverka tex på Mohedautställningen för att informera om 
övrig verksamhet. 

Styrelsen noterade informationen. 

Viltspår 

§ 89  Information om viltspår 

Elena Jans hade förhinder på dagens möte men hade varit i kontakt med 
Charlotta. Elena bra koll på viltspårsverksamheten. 

Styrelsen noterade informationen. 

§ 90  Övrigt viltspår 

Ingen övrig information om viltspår. 

Jakt, Spaniel 

§ 91  Information om jaktprov. 

Louise Carlsson hade förhinder på dagens möte men hade varit i kontakt med 
Charlotta. Planering pågår av fältprovet i Kalmar 10 anmälningar till 6 platser.  

Styrelsen noterade informationen. 

§ 92  Övrigt spaniel 

Ingen övrig information om spaniel. 
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Jakt, Retriever 

§ 93  Information om jaktprov 

Sven Ludvigsson hade förhinder på dagens möte men hade varit i kontakt med 
Charlotta. Provsäsongen går mot sitt slut och höstens prov har haft många 
anmälningar. Inför 2010 minskar vi till två prov på våren och oförändrat på 
hösten med fem prov. 

Styrelsen beslutade: 
att fastställa planeringen. 

§ 94  Särskilda prov 

Ett särskilt prov för NKL är genomfört.  

Styrelsen noterade informationen.  

§ 95  A-prov, KKL 

 Ingen information att notera. 

§ 96  Övrigt retriever 

 Smålandsmästerskapet 2010 kommer att innehålla tre deltävlingar. 

Styrelsen beslutade: 
att fastställa planeringen. 

Övrigt 

§ 97  Material till apportören nr. 4 / Manusstopp 13 okt. 

Årsmötet planerades till 21 mars i Lenhovda, förslogs att bjuda in alla till 
årsmötet som under året fått ett championat att motta en utmärkelse. 

Styrelsen beslutade: 
att fastställa planeringen. 

§ 98  Litteratur Föreningsteknik 

Charlotta delade ut litteratur i föreningsteknik, böckerna tillhör SSRK och skall 
följa styrelseuppdraget. 
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§ 99  Övriga frågor 

Diskuterades behov av ett enkelt informationsblad att kunna dela ut på mässor 
utställningar mm. Alla tar fram info om sitt område och skickar till Hans som 
sedan sammanställer det. Infobladet skall sedan ligga på hemsidan så att man 
lätt kan ladda ner och skriva ut. 

Charlotta kontaktar Louise så att de gemensamt jobbar vidare med profilkläder. 

Charlotta skall också kontakta Britt-Marie för att se hur långt hon kommit i 
arbetet med den nya programvaran till hemsidan. 

§ 100  Nästa mötesdatum 

Nästa styrelsemöte är ett telefonmöte tisdagen den 8 december kl 19.30, 
Charlotta ordnar medtelefonmötet. Charlotta bjuder in valberedningen till detta 
mötet. 

Även söndagen den 7 februari kl 13.00 bokades in plats prel. Vrigstad. 

§ 101  Mötet avslutas 

 Charlotta Hjerpe tackade alla och förklarade mötet avslutat. 

 Tävelsås 2009-10-11 

 Protokollförare Ordförande  Justerare 

 

 Hans Olofsson Charlotta Hjerpe Birgitta Kåberger. 


