Styrelsemöte 2016-05-10
Telefonmöte

§ 26 - 40
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Närvarande: Morgan Thorell, ordförande
Dan Axelsson
Magnus Lindström
Håkan Svensson
Maire Pyrrö
Ulla Görl-Appelkvist
Sara Samuelsson (från § 39)
Frånvarande: Jennifer Hofsö
Sofie Alfredsson
§ 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 styrelsemötet och konstituerande styrelsemöte den 5 mars lades
med godkännande till handlingarna.

§ 30 Inkomna skrivelser
Från
Ankomst
Kansliet
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
Kansliet

160325

160401

Angående___________________________________
Protokoll avelskommittén 151210
Protokoll FB-RK 151209
Protokoll FB-RK 160106
Protokoll FB-RK 151111
Protokoll RJK 151222
Protokoll SJK 151125
Protokoll SJK 2015-11-09
Protokoll UK 160111
Protokoll UK/DUG 160124
Protokoll UK/DUG 151128
Protokoll Viltkommittén 151022
Protokoll HS möte 160206 - 07
Bilagor till HS möte 160206 - 07
Medlemsstatistik mars 2016
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Kansliet

160401

Kansliet
Kansliet
”

160408
160502

SKK Utställningsk.

160503

Uttagning till SM 2016
Inställt seminarium – avel – Funktionärsträff
Datum för kommande möten 2016 - 2017
Protutdrag UtstK nr 2-2016/2016-03-31 Policyfrågor
Protutdrag UtstK nr 2-2016/2016-03-31 §38
Protutdrag JhK nr 2-2016/2016-04-07 §21
Protutdrag JhK nr 2-2016/2016-04-007 §27
Medlemsstatistik per april 2016
Nyhetsbrev från SKKs Utställningskommitté

§ 31 Avsända skrivelser
Från
Till
Datum

Angående___________________________________

SSRK Små Kansliet
160307
”
Apportören 160309

Adressuppgifter, styrelsen
Adressuppgifter, styrelsen

§ 32

Ekonomi, rapport
Dan Axelsson rapporterade att det kommer in pengar, att inga stora utgifter är
aktuella och att han snart kan slutföra redovisningen av Moheda-utställningen.
Denna ligger helt klart på plus, noterade han.
Dan tog upp detta med kontanthanteringen vid utställningarna, något som han
kommer att försöka jobba bort. Utöver Swish finns andra enkla metoder,
konstaterade han och fick hela styrelsens välsignelse att jobba vidare med detta.
Dan återkommer inom kort med resultatredovisning till styrelsen.

§ 33

Utställning, rapport
Så här långt finns 30 anmälningar inne till Gränna-utställningen, men det är mot
slutet av anmälningstiden som anmälningar börjar rasa in på allvar, konstaterade
Sara Djurstedt.
Styrelsen sade ja till att man nästa år arrangerar två-dagars utställningar, på
lördagen inofficiell och på söndagen officiell.
Sara åtog sig att inför utställningen i mars 2018 försöka hitta annan lokal med
parkering som föreningen inte måste betala hyresvärden för. I Moheda betalar
föreningen 30 kronor per bil vilket betyder nästan 6 000 kronor.

§ 34

Utbildning
Inget att rapportera, rapporterade Magnus Lindström.

§ 35

Viltspår, rapport
I Jennifers frånvaro noterade Morgan Thorell att det är lugnt på viltspårsfronten.
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§ 36

Jakt Spaniel, rapport
Vi försöker att få till stånd ett prov förlagt till Skåne framöver. Inget är dock i
dagsläget klart, rapporterade Magnus Lindström.

§ 37

Jakt Retriever, rapport
Diskuterades kring det låga intresset för B-provet i NKL i Gnosjö dit åtta anmält
sig och fem kom till start. Fel att ha NKL så tidigt på året?
Håkan Svensson konstaterade också att han har svårt att inkvartera nio frysar
med vilt. Några förslag till lösningar på problemet lades fram och ska kollas.
Håkan meddelade också att avdelningen sponsrat en B-domarutbildning med
vilt, vilket fick styrelsens fulla godkännande.

§ 38

Rapport från Funktionärsträffen
Magnus Lindström, som ensam representerade Småland vid årets Funktionärsträff, meddelade att det stora samtalsämnet var delningen av SSRK i två klubbar,
en Spaniel- respektive en Retrieverklubb. Rent allmänt lutar det åt en delning,
något som nästa Fullmäktige får fatta beslut om, noterade han.
Annat som diskuterades var möjligheterna till samarbete vad gäller utställningar,
kansli, tidning med mera.

§ 39

Övrigt
Magnus Lindström meddelade att han och Elena Jans träffas via telefonmöte den
11 maj för att diskutera tänkt ungdomsverksamhet inom avdelningen.
Ulla i uppdrag att göra ett utkast till hemsidestext vad gäller avdelningens
träningsdag för alla som varit aktiva vid prov och utställningar andra
halvåret 2015 och som varit eller tänker vara aktiva under 2016.
Dag: 30 juli.
Plats: Hustomten 1, Månsarp
Lärare: Inga-Lena och Leif Liljeblad
Styrelsen beslutade att avdelningen bjuder på heldagen inkliusive
lördagskvällens grillafton.

§ 40

Mötet avslutas
Nästa styrelsemöte hålls preliminärt den 14 augusti. Magnus åtog sig att höra
med Skedhult om våra möjligheter att vara där.
Här tackade ordförande Morgan Thorell sina styrelsekamrater och avslutade
mötet.
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Vid protokollet

Ulla Görl-Appelkvist
Ulla Görl-Appelkvist

Justerat 16 maj 2016

Justerat 16 maj 2016

Morgan Thorell

Maire Pyrrö

Morgan Thorell

Maire Pyrrö

