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Plats: Telefonmöte 
 
Närvarande: Morgan Thorell, ordförande 

 Hans Olofsson 

 Håkan Svensson 

 Magnus Lindström 

 Sofie Albertsson 

Ulla Görl-Appelkvist 

Sara Djurstedt  

Maire Pyrrö 

Frånvarande: Jennifer Hofsö 

 

§ 26 Mötet öppnas 
 Ordförande Morgan Thorell hälsade välkommen och öppnade mötet. 

 

§ 27 Val av justerare 
 Att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Maire Pyrrö. 

 

§ 28 Fastställande av dagordning 
 Dagordningen fastställdes i befintligt skick. 

 

§ 29 Föregående mötens protokoll 
 Protokollen från styrelsemötena den 7 mars samt årsmötet samma dag lades med 

 godkännande till handlingarna. Noterades att inget svar kommit från HS på vår 

 fråga om utvecklingspengar till utställningsverksamheten. 

 

§ 30 Inkomna skrivelser 

Från                                Ankomst        Angående___________________________________ 
Kansliet  150320 Protokoll HS per capsulam 2015-02-25 

Kansliet  150401 Medlemsstatistik per 2015-03-31 

”  150410 Inbjudan till SM i Viltspår 2015 

”  150424 Jubileumsrosetter 

”   Anmäl ert intresse – Nordiska viltspårmästerskapet 

   2015  

”   Auktorisationer / exteriördomare 

”   Förfrågan från SRD-K om ögonmaterial 

”  150430 Disciplinnämndens beslut 16/2014 

   Sök till Jakthundskommitténs SKK funktionärs- 

Stipendium 

Angående Sponsoring Royal Canin 

“  150504 Dnr 090-498 (Sören Mulvad Johansen) 

 Skrivelserna lades till handlingarna.    
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§ 31 Avsända skrivelser 

Från Till Datum Angående___________________________________ 
 

SSRK Små SSRK HS 150317 Nya styrelseuppgifter för 2015 

” Apportören 150317 Funktionärsförteckning för 2015 för SSRK Småland 

” SSRK  150427 Budget för Elmia Game Fair 2015 

 

 Svar från HS om Elmia-budgeten avvaktas. Skrivelserna lades till handlingarna. 

 

§ 32 Ekonomi, rapport 
Alla räkningar betalda även om bokföringen släpar efter något, rapporterade 

Hans. 

 

§ 33 Utställning, rapport 
Till Grännautställningen i juni har hittills inkommit 35 anmälningar, 

rapporterade Sara Djurstedt. Det är mot slutet av anmälningstiden, i det här 

fallet 21 maj, som de flesta anmälningar droppar in, konstaterade hon också men 

gav två tänkbara anledningar till det låga antalet anmälningar: SSRK Småland 

ligger 50 kronor över normal anmälningsavgift. I denna ingår dock parkerings-

avgift. Samma dag arrangeras två andra utställningar, dock inte så nära Gränna. 

Styrelsen enades om att kanske till nästa år sänka anmälningsavgiften och ta ut 

parkeringsavgiften separat. 

 

§ 34 Utbildning 
 Magnus har utbildat sig till provledare och testledare på spanielsidan, 

rapporterade han. 

 Vad gäller aktuella kurser är Olle Lydén, Gränna, och Voukko Norkooli, 

Värnamo, igång med kurser omfattande sex kurstillfällen med sex till åtta 

deltagare per kurs.  

 

§ 35 Viltspår, rapport 
 Jennifers rapport per telefon:  

 Fyra ekipage har anmält sig till uttagning till SM i viltspår. 

 I övrigt ännu ganska lugnt vad gäller anmälningar till viltspår. 

 

§ 36 Jakt Spaniel, rapport 
Ett WT för spaniels kommer framöver, rapporterade Magnus. 

 
§ 37 Jakt Retriever, rapport 
 Ett B-prov, det i Gnosjö, har ägt rum, meddelade Håkan som också konstaterade 

 att viltet uppenbarligen inte hanterats på rätt sätt i väntan på provdag. Håkan 

 kontaktar provledningen i ärendet. 
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Ljungbyprovet – icke inlagt i SSRK Prov – är avlyst, rapporterade han också 

plus att Tollarklubben kommer att ha prov i Mönsterås-trakten. 

 

Maire rapporterade att Per och Eva Eklund arrangerar ett WT den 27 juni i 

trakterna av Mönsterås. Domare och övriga funktionärer ordnade.  

 

Hon erbjöd sig också att arrangera ett tredje WT för året i november. Styrelsen 

beslutade låta frågan vara öppen. 

 

§ 38 Rapport från Funktionärsträffen 
 Magnus rapporterade bland annat om ett work shop som hållits på 

funktionärsträffen där deltagarna hade att ranka de viktigaste frågorna att jobba 

med inför framtiden. Trög organisation utkristalliserades som den största frågan. 

Delningen av klubben i två rönte mindre intresse. 

 Inget seminarium på spanielsidan. På utbildningssidan stod klart att kraven 

kommer att höjas vid intagning till diplomeringskurser. 

 

 Håkan, som deltog på retrieversidan, rapporterade att det man i första hand 

jobbat med var SSRK Prov och anvisningarna i RoA. Konstaterades också att 

kvaliteten på domare vid B-prov är ojämn och att det är mycket dyrt att utbilda 

domare. Svårigheten med att hålla A-prov och hur någon avdelning löser detta 

var också uppe. 

 

§ 39 Elmia Game Fair 
 Det är folk ordnat till bemanningen av SSRKs monter under de tre mässdagarna, 

rapporterade Morgan. Likaså till uppvisningarna. Vad gäller att försöka få folk 

till rasparaden, ett sätt för uppfödare att visa upp sina hundar, verkar det så trögt 

att det får lämnas därhän. 

 
§ 40 Övrigt 
 Sara frågade om möjligheten att avdelningen skaffar en bärbar dator för 

utställningsverksamheten. Hans åtog sig att undersöka möjligheterna att skaffa 

en begagnad, nygenomgången dator till verksamheten. 

  

 Håkan, som noterat att avdelningen har mängder med kuvert med många år på 

nacken fick rådet att spara en laddning och göra sig av med resten. 

 

§ 41 Nästa möte 
 Nästa styrelsemöte hålls i Månsarp, hos Maire Pyrrö på Hustomten, den 11 

augusti kl 18 00. 
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§ 42 Avslutning 
 Här tackade ordförande Morgan Thorell sina styrelsekamrater och avslutade 

mötet.  

 

Vid protokollet 

 

 Ulla Görl-Appelkvist 
 Ulla Görl-Appelkvist 

 

 

Justerat 6 maj 2015  Justerat 7 maj 2015  

 

Morgan Thorell  Maire Pyrrö 
Morgan Thorell  Maire Pyrrö 

 


