
 
 

 
Smålandsavdelningen  Sammanträdesdatum        1/5 
   2013-04-29 
Telefonmöte   § 24 - 42 
 
Närvarande: Morgan Thorell, ordförande 
 Hans Olofsson 
 Ulla Görl-Appelkvist 
 Magnus Lindström  

Jennifer Hofsö  
 Kicki Kindstrand 
 Birgitta Staflund Wiberg 
 Charlotta Hjerpe 
 Jan Wiberg, adjungerad 
Frånvarande: Kicki Kindstrand och Alexandra Wolf 
 
§ 24 Mötet öppnas 
 Ordförande Morgan Thorell hälsade välkommen och öppnade mötet. 
 
§ 25 Val av justerare 
 Att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Hans Olofsson. 
 
§ 26 Fastställande av dagordning 
 På dagordningen gavs FB-sida för SSRK Småland - inlagd som övrig fråga - 

en egen punkt varpå dagordningen antogs.  
 
§ 27 Föregående mötens protokoll 

Protokollet från styrelsemötet den 16 mars lades utan kommentarer till 
handlingarna. 
Vad gäller årsmötesprotokollet konstaterades följande:  
Vid årsmötet valdes Jan Wiberg in i styrelsen som tredje suppleant. Enligt 
SSRKs stadgar får antalet suppleanter uppgå till högst två. 
Styrelsen beslutade därför att utse Jan Wiberg som adjungerad till styrelsen 
under hela verksamhetsåret. 
Protokollet från konstituerande sammanträdet den 17 mars lades utan 
kommentarer till handlingarna. 

 
§ 28  Inkomna skrivelser 
Från                                Ankomst        Angående________________________________ 
 
Kansliet  130322 Inbjudan till stewardutbildning 
”   130328 Mejlutskick i Katalog för PC 
”  130411 Protokollsutdrag §93 HS-protokoll 2013-03-09
   och 10. 
”  130411 Protokollsutdrag § 125 HS-protokoll 2013-03-09
   och 10 
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”  130411 Protokollsutdrag § 142 HS-protokoll 2013-03-09
   och 10 
”  130416 Protokoll Avelsk 130122 
”  130416 Protokoll Extk 130128 
”  130416 Protokoll med bilagor HS-möte 130309-10 
”  130416 Protokoll RJK A 130122   
”  130416 Protokoll RJK A 130205 
”  130416 Protokoll RJK B 130124  
”  130416 Protokoll RJK B 130221 
”  130416 Protokoll SJK 130130 
”  130416 Protokoll TJK 130227 
   

Ingen hade några kommentarer till den inkomna posten varför punkten 
lämnades. 

 
§ 29 Avsända skrivelser 
Från Till Datum Angående    ________ 
 
SSRK Små SSRK HS 130318 Inbjudan till regionmöte, Södra och Västra         
” SSRK HS 130323 Funktionärsförteckning SSRK Småland 2013  
” GRK, Ove  
 Rindstrand 130328 Inbjudan till regionmöte, Södra och Västra 
 
 Inga frågor varför punkten lämnades. De nya i styrelsen informerades om att 
 en kopia på avsända skrivelser ska gå till sekreteraren för registrering. 
 
§ 30 Ekonomisk rapport 
 Hans Olofsson rapporterade att bokföringen till och med mars är klar och
 att inget oförutsett inträffat. 
 
§ 31 Utställning, rapport 
 Då ingen från utställningssidan fanns representerad vid mötet lämnades 
 punkten. 
 
§ 32 Utbildning  

a. rapport 
Inget speciellt att rapportera, konstaterade Magnus Lindström. 
b. Krav på kommande provledare 
Magnus konstaterade att SSRK inte satt upp några kriterier vad gäller 
förkunskaper för personer som önskar utbilda sig till provledare. Detta, 
menade han, går tvärs emot de krav man i övrigt har på hög kvalitet på 
kommissarier och provledare – allt med ambitionen att våra prov ska vara 
högkvalitativa. 
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Styrelsen beslutade låta Magnus förklara vilka krav avdelningen ställer på 
kursdeltagarna efter genomgången utbildning samt anmäla dessa till kansliet. 
 
c. Instruktörsutbildningen 
HS har planerat en certifieringsutbildning av instruktörer med start den 13 
september i år. Kursen går över fyra helger. Från Småland har två personer 
anmält intresse.  
Styrelsen beslutade låta Magnus förklara vilka krav avdelningen ställer på 
kursdeltagarna efter genomgången utbildning. 
 

§ 33 Viltspår  
a. rapport 
Viltspårsäsongen har börjat komma igång så smått, rapporterade Jennifer 
Hofsö. 
b. Ny rutin för administration av viltspårprov 
Hofsö redogjorde för ett något enklare förfaringssätt vid anmälan till 
viltspår.. 
Styrelsen ställde sig positiv till ett enklare förfaringssätt och tipsade Jennifer 
om att diskutera saken med sina kolleger i Södra och Västra distrikten. 
Jennifer jobbar vidare med detta. 
 

§ 34 Jakt Spaniel  
Jan Wiberg presenterade sina planer för avdelningens spanielverksamhet 
som han avser ska omfatta såväl WT och vattenprov som fältprov. På sikt 
kan också A-prov bli aktuellt. Och visst samarbete kommer att ske 
tillsammans med Södra och Västra avdelningarna. 
De närmaste planerna: 
Vattenprov i september i Småland. 
Eventuellt ett fältprov i oktober/november. 
 
Jan har även ambitionen att träffa rasklubbarna i Småland för att om möjligt 
få dem att arrangera ett B-prov för spaniels. Som tack till funktionärer som 
ställer upp vid antingen retrieverprov eller spanielprov finns planer på en 
utbildningsdag med duktig, engelsk domare som instruktör. En WT-cup för 
spaniels, byggd på samarbete mellan de tre avdelningarna Småland, Södra 
och Västra, ligger också med i planerna framöver. 
 

§ 35 Jakt, retriever 
 Birgitta Staflund Wiberg rapporterade att det är dåligt med anmälningar till 

B-provet på Ostkusten den 11-12 maj – 13 ÖKL- och 5 NKL-hundar. 
Eventuellt går provet bara över en dag. 

 Birgitta har haft en första träff med provledare för erfarenhetsutbyte och 
kommer att ha en till den 7 maj. Bland annat diskuterades möjligheterna att  
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övergå till endagsprov eller dela domare med någon intilliggande avdelning. 
Visas stort intresse för att starta utökas med ytterligare en domare. Vidare 
kommer man med tanke på ekonomin att försöka undvika långväga domare. 
Hon ville också att alla skulle tänka till om nya provmarker för att göra 
Smålands-proven intressantare. Och – var hålla nya B-prov, gärna i 
kombination med god ekonomi? 
Birgitta noterade att det är för kort tid för att kunna arrangera Working tests i 
vår. Däremot hade hon ett förslag om lagtävling den 3 augusti och Mocktrail 
dagen därpå. 
I hennes planer ingår också att ordna någon träningsdag eller liknande för de 
funktionärer som hjälper till vid våra prov. 
Planerna för 2014 upptar en utökning med två B-prov till sju. Angerdshestra 
var ett provområde som föreslogs av folk i området.  
Provledarutbildning finns med i planerna liksom A-prov i såväl vinnarklass 
och 3-4 i kvalitetsklass. Detta med ambition att få igång A-
provsverksamheten i Småland. 
I avdelningen saknas någon som arrangerar tollingprov. Även det kommer 
om möjligt att åtgärdas. 

 
§ 36 Motioner till Fullmäktige 
 Ingen hade några speciella synpunkter på de motioner som lagts fram inför 

Fullmäktigemötet varför 
 styrelsen beslutade ge avdelningens fullmäktigedelegater i uppdrag besluta i 

ärendet. Dock fick delegaterna styrelsens uppdrag att bifalla GRKs motion 
om en delning av SSRK från och med 2015.  

 
§ 37 Rapport från Funktionärsträffen 
 Magnus Lindström: Vid träffen för utbildningsansvariga hade bland annat 

diskuterats ersättning/premiering till funktionärerna vid SSRK-proven. Rådet 
blev att avdelningarna var för sig funderar ut något attraktivt 
belöningssystem. 

 Jan Wiberg: Vid spanielkonferensen konstaterades att kompetensen i landet 
är dålig liksom framförhållningen. Dock finns domare som är utbildade för 
både A- och B-prov. 

 Lotta Hjerpe: Vad gäller provverksamheten för retriever gick man igenom 
förändringar i RoA. Inga beslut fattades. 

 Hans Olofsson: Medlemsvärvning var ett ärende som togs upp på 
ordförandekonferensen liksom organisationsutredningen. I det senare fallet 
konstaterades att inget har hänt. 

 Kravet på välutbildade domare och funktionärer gör att SSRK under 2014 
och 2015 satsar mera på utbildning. 

 Morgan tackade rapportörerna och punkten lämnades. 
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§ 38 Profilkläder 
 Styrelsen beslutade att som årets profilkläder ha två alternativ: 

Lönnebergatröja eller softshelljacka. 
 
§ 39 Hemsidan 
 Om tre veckor kommer det att bli bekymmer med SSRK Smålands hemsida, 

förutsade Magnus Lindström som officiellt övertagit arbetet med hemsidan. 
Anledning: Det program som tidigare använts är dyrt varför Magnus kommer 
att undersöka om det i hans bekantskapskrets finns någon som kan ta fram ett 
gratisprogram som är lätt att uppdatera.  

 Styrelsen gav Magnus i uppdrag att forska vidare i ärendet. 
 
§ 40 Facebook-sida för SSRK Småland 
 Birgitta Staflund föreslog att SSRK Småland skaffar en egen sida på 

Facebook, FB. Ett sätt att snabbt få ut meddelanden till medlemmarna och 
kanske också värva nya medlemmar, tillfogade hon. 

 Styrelsen beslutade ge Birgitta i uppdrag att lägga upp en sådan sida på FB. 
 
§ 41 Övrigt 
 Ulla gav information om läger för SSRKs deltagande i Elmia Game Fair.. 

Montern bemannas med hjälp av Olof Lydén, deltagare i rasparaden 
anskaffade av Eva Masthagen, spanieluppvisningar under Louise och Per 
Froststråles ledning och retrieveruppvisningar med Mikael Bagge som 
organisatör. 

 
§ 42 Mötet avslutas 
 Här tackade Morgan Thorell sina kompisar och avslutade kvällens 

telefonmöte. 
 

Vid protokollet 
 

Ulla Görl-Appelkvist 
Ulla Görl-Appelkvist 

 
 

Justerat den 6 maj 2013               Justerat den 6 maj 2013  
 

Morgan Thorell               Hans Olofsson              
Morgan Thorell               Hans Olofsson 

 
 


