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Plats: Hustomten, Månsarp 
 
Närvarande: Morgan Thorell, ordförande 
 Hans Olofsson 
 Håkan Svensson 
 Magnus Lindström 
 Jennifer Hofsö (från och med § 54) 

Ulla Görl-Appelkvist  
Maire Pyrrö 

Frånvarande: Sara Djurstedt 
 Sofie Alfredsson 
 
§ 45 Mötet öppnas 
 Ordförande Morgan Thorell hälsade välkommen och öppnade mötet. 
 
§ 46 Val av justerare 
 Att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Maire Pyrrö. 
 
§ 47 Fastställande av dagordning 
 Dagordningen fastställdes i befintligt skick. 
 
§ 48 Föregående mötens protokoll 
 Protokollen från styrelsemötena den 5 respektive 21 maj lades med 
 godkännande till handlingarna.  
 
§ 49 Inkomna skrivelser 

Från                                Ankomst        Angående___________________________________ 
 

” (SKK)   Remiss om policy för hundanvändning vid jaktprov,
   jaktträning, jakt 
”  150515 Protokollsutdrag från HS möte 20150417-18 
   SSRK Förtjänsttecken för beställning 
   Remiss Viltspår 
”  150522 HS protokoll 150417-18 
   Protokoll avelsk- 150204 
   Protokoll RJK 150331 
   Protokoll UK 150221 
   Protokoll UK/DUG 150215 
   Protokoll UK/DUG 150329 
” (SKK)   Inbjudan från SKK till grundutbildning för avels- 
   funktionärer  
”   Ny ekonomisk administration 
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Kansliet  150609 Nyhetsbrev SKK Utställningskommittén 2015 
”  150612 Medlemsstatistik per 150531 
   HS protokoll 150511 
   HS protokoll 150522-23 
   Kommittéprotokoll RJK 150428 
   Kommittéprotokoll Viltspår 150510 
”  150625 Auktorisationer/exteriördomare  
”  150723 Protokoll HS konstituerande möte 150524 
   

Inga kommentarer varför punkten lämnades. 
       
§ 50 Avsända skrivelser 

Från Till Datum Angående__________________________________
   
 Inga skrivelser har avsänts varför punkten lämnades. 
 
§ 51 Ekonomi, rapport 

Inga obetalda räkningar finns och de två avverkade WT, i Nässjö och 
Oskarshamn, har gett ett fint överskott, rapporterade kassören. 
 

§ 52 Utställning, rapport 
Ingen från utställningssidan fanns närvarande men Hans Olofsson kunde 
rapportera att Gränna-utställningen verkade ha fungerat perfekt och att 
organisationen varit god. 
 

§ 53 Utbildning 
 Från utbildningssidan inget att rapportera, konstaterade Magnus Lindström. 
 
§ 54 Viltspår, rapport 
 Antalet startande på viltspår är ganska lågt, konstaterade Jennifer Hofsö. Hon 

rapporterade också att årets SM i Viltspår vanns av Kalle Hildingsson, SSRK 
Östra, och att bästa smålänning kom på sjätte plats. 

 
§ 55 Jakt Spaniel, rapport 

Magnus: Vi kommer att i höst försöka få till ett fältprov för spaniels i 
segrarklass. I fjol tvingades vi ställa in provet på grund av för få deltagare. 
 

§ 56 Jakt Retriever, rapport 
Tre B-prov återstår för i år, Jönköping, Växjö och Älmhult, samt ett KKL i 
Lenhovda, rapporterade Håkan Svensson. Eventuellt arrangeras också ett KKL i 
höst i Ryssby. 
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Diskuterades den korta anmälningstiden som provats – fördelar och nackdelar. 
Styrelsen enades dock om att tio dagar kan vara ett bra tidsspann. 
Funderades också lite kring ett sent WT i Månsarp. Inga beslut fattades dock. 

  
§ 57 Rapport från Fullmäktige 
 Magnus Lindström, som tillsammans med Britt Sandahl-Gustafsson 

representerade SSRK Småland vid årets Fullmäktige, gav en rapport från mötet 
som han tyckte präglades av god stämning, och där bland annat  
• styrelsen fick ny ordförande i Lars Ramberg 
• Lasse Johnsson utsågs till hedersmedlem 
• beslutades att det till nästa Fullmäktige ska föreligga ett skarpt förslag vad 

gäller organisationsutredningen och en delning av SSRK i två klubbar 
• den beslutande församlingen i stort sett gick på de 

tillstyrkanden/avstyrkanden olika remissinstanser och HS gjort vad gäller 
jaktprovreglerna för retriever, spaniel och tollare 

• insända motioner antogs/avslogs enligt HS förslag 
 
Mer finns att läsa i Apportören nr 2/2015 (sekreterarens anmärkning) 

 
§ 58 Övrigt 
 Avdelningens hemsida togs upp. Styrelsen konstaterade att undersöka 

möjligheterna att få någon att hålla i denna och eventuellt även vår facebook-
sida. 

  
§ 59 Nästa möte 
 Nästa styrelsemöte hålls i Landsbro, hos Jennifer Hofsö, den 3 november 

klockan 18 00. 
 
§ 60 Avslutning 
 Ordförande Morgan Thorell tackade sina styrelsekamrater och gav kvällens 

värdinna stort tack för god förtäring. 
 

Vid protokollet 
 Ulla Görl-Appelkvist 
 Ulla Görl-Appelkvist 
 

Justerat 17 augusti 2015  Justerat 14 augusti 2015  
 Morgan Thorell  Maire Pyrrö 
 Morgan Thorell  Maire Pyrrö 


