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Vrigstad Värdshus 
 
Närvarande: Morgan Thorell, ordförande  
 Magnus Lindström 

Håkan Svensson   
Maire Pyrrö 

 Ulla Görl-Appelkvist 
Adjungerade: Gunilla Skogh 

Harald Hofsö 
Frånvarande: Sofie Alfredsson 

Sara Djurstedt 
Jennifer Hofsö 

  
§ 64 Mötet öppnas 
 Ordförande Morgan Thorell hälsade välkommen och öppnade mötet. 
 
§ 65 Val av justerare 
 Att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Håkan Svensson. 
 
§ 66 Fastställande av dagordning 
 Dagordningen fastställdes i befintligt skick. 
 
§ 67 Föregående mötens protokoll 

Protokollen från styrelsemötet den 14 augusti och per capsulam-mötet den 29 
augusti lades med godkännande till handlingarna. 

   
§ 68 Inkomna skrivelser 

Från                                Ankomst        Angående__________________________
  
Kansliet  160826 SKKs utmärkelse Hamiltonplaketten 2017 
”   SKKs utmärkelse SKKs Förtjänsttecken 2017 
”   Protokollsutdrag § 285 HS 20160702-03 
”  160902 Betr. resultat av arbetet med lydnadsremissen 
”   Betr. Dispenser i rallylydnad 
”   Medlemsstatistik per augusti 2016 
”   SKK Play för uppfödare 
”   Utställningar 2017 
”   Ansök om lydnadstävlingar 2017 
”  160909 Domarauktorisation tollingjaktprovsdomare 
”   Inbjudan till utbildning WT-domare 
”  160920 Nyhetsbrev från SKKs utbildningskommitté 
”  160926 SSRKs utställningsprogram för 2017 
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”  160927 Remiss för framtida retrieverklubb  
”  160930 Remiss – Framtida retrieverklubb 
”  161004 Påminnelse om möte om organisationsutredningen 
”  161007 Medlemsstatistik per 2016-09-30 
”  161014 HS-protokoll och Kommittéprotokoll 20160903&04 
”   Svar på skrivelse om viltspårsremiss 
  

Skrivelserna lades till handlingarna. 
 

§ 69  Avsända skrivelser 

Från Till Datum Angående___________________________________ 
 
SSRK Små Apportören 161017 Tid och plats för årsmöte 
 
§ 70 Ekonomi, rapport 

Gunilla Skogh rapporterade att hon bokfört allt från och med april till och med 
september och att nettot ligger på drygt 39 000 kronor. Ytterligare något 
frågetecken att räta ut men i övrigt har övertagandet fungerat bra. 
 

§ 71 Utställning, rapport 
 Då ingen från utställningssidan kunde närvara förelåg ingen rapport.

  
§ 72 Utbildning 
 Inget att rapportera rapporterade Magnus Lindström. 
 På en fråga om intresset hos ”gamla” provledare och kommissarier att uppdatera 

sig presenterade Maire några namn på i dagsläget icke auktoriserade provledare. 
Magnus konstaterade att det inte är några problem med att arrangera en 
uppdatering någon dag. 

 
§ 73 Viltspår, rapport 
 I Jennifer Hofsös ställe meddelade Harald Hofsö att antalet viltspår som 

genomförts under året uppgår till ett 30-tal. Sedan något år tillbaka tar man inte 
emot anmälningar efter den 1 oktober med anledning av älgjakten. Svårt att få 
domare. 

 
§ 74 Jakt Spaniel och Tolling, rapport 
 Magnus Lindström om 

• Tolling: Inget att rapportera 
• Spanieljakt: I december arrangerar SSRK Småland ett öppenklassprov i  
Helsingborgs närhet. Nästa år arrangerar avdelningen eget prov i Kalmar. 
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§ 75 Jakt Retriever, rapport 

Med årets sista B-prov genomfört, i Älmhult, är provsäsongen avslutad, 
konstaterade Håkan Svensson. 
En provledares försök att arrangera särskilt prov har gått i stöpet på grund av 
domarbrist. Hon kommer dock att försöka till våren igen, noterade han också. 

 
§ 76 Remiss om Framtida retrieverklubb 
 De olika förslag arbetsgruppen för en framtida retrieverklubb presenterar i sin 

remiss diskuterades. Konstaterades bland annat att den framtida organisationen 
tycks bli lika tungrodd som nuvarande, att man plockat in aktiviteter som inte 
hör hemma i retrieverklubbar och att man helt tappat bort både den ekonomiska 
delen och spanielsidan. 
Magnus Lindström åtog sig att på grundval av styrelsens diskussion formulera 
förslag till remissvar. 

      
§ 77 Övrigt 
 Inga övriga frågor togs upp varför punkten lämnades. 
 
§ 78  Tid och plats för nästa styrelsemöte 

Nästa styrelsemöte hålls torsdagen den 19 januari 2017 klockan 18 00 på 
Vrigstad Värdshus. 
 

§ 79 Mötet avslutas 
 Här tackade Morgan för kvällens arbete och avslutade mötet. 

 
Vid protokollet 

  
Ulla Görl-Appelkvist 

 Ulla Görl-Appelkvist 
 
 
Justerat den 19 oktober 2016 Justerat den 25 oktober 2016  
 

 Morgan Thorell  Håkan Svensson 
 Morgan Thorell  Håkan Svensson 
 
 
 
 


