
 
 

 
Smålandsavdelningen  Sammanträdesdatum        1/4 
   2013-07-01 
Telefonmöte   § 45-60 
 
Närvarande: Morgan Thorell, ordförande 
 Hans Olofsson 
 Ulla Görl-Appelkvist  

Jennifer Hofsö  
 Birgitta Staflund Wiberg 
 Charlotta Hjerpe 
 Alexandra Wolf 

Jan Wiberg, adjungerad 
Frånvarande: Kicki Kindstrand och Magnus Lindström  
 
§ 45 Mötet öppnas 
 Ordförande Morgan Thorell hälsade välkommen och öppnade telefonmötet. 
 
§ 46 Val av justerare 
 Att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Alexandra Wolf. 
 
§ 47 Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställdes i befintligt skick.  
 
§ 48 Föregående mötens protokoll 

Protokollen från styrelsemötet den 29 april och mailmötet den 14 maj lades 
utan kommentarer till handlingarna. 

 

§ 49  Inkomna skrivelser 
Från                                Ankomst        Angående________________________________ 
 
Birgitta Staflund-Wiberg 130508 Anteckningar från regionmötet 27 april 
Kansliet   130508 Auktorisationer exteriördomare 
”   Info om projektet Kennelhosta hos hund 
Magnus Lindström 130514 Info om byte av webbmaster  
Kansliet  130517 Rapporteringskod A   
   European Judges Directory har blivit FCI
   Judges Directory 
”  130520 Ang medlemskontroll vid prov och utställningar 
”  130531 Juridiska frågor och svar 
   Utökad tävlingssupport för arrangörer av
   lydnadsprov 

Beträffande träapporter på lydnadsprov  
”  130603 SSRK-avtal beträffande matrikelansvariga 
   (Morgan Thorell och Hans Olofsson) 
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Kansliet  130614 Betr. (BSI-document) SRK-dokument för
   utländska domare 
”  130620 SSRKs Utställningsprogram 2015 
   Inbjudan till seminarium för ringsekr.ansvariga 
   Inbjudan till speakerutbildning 
   Besked om auktorisation viltspårdomare,
   Susanna Johansson 
”  130628 Protokollsutdrag SSRK Hs, § 222, 2013-05-24,
   Ang avauktorisation domare spanielprov 
   

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

 

§ 50 Avsända skrivelser 
Från Till Datum Angående    ________ 
 
SSRK Små SSRK-avd. +  
 Rasklubbar 130515 Motförslag till valberedningens HS-kandidater 
 
 Inga kommentarer varför punkten lämnades.  
 
§ 51 Ekonomisk rapport 
 Hans Olofsson rapporterade att bokföringen till och med maj är klar och
 att inga fakturor väntar på att betalas. 

Hans konstaterade också att inga av de funktionärer som hjälpte till vid Elmia 
 Game Fair har kommit in med några reseräkningar. Ulla i uppdrag att via 
 mail sända påminnelse till dessa. 
 
§ 52 Utställning, rapport 
 Alexandra Wolf rapporterade att Grännautställningen gick bra och att alla 
 papper är klara att sändas in. 
 
§ 53 Utbildning  

Birgitta.Staflund-Wiberg rapporterade att kursen i SSRK prov har sin andra 
träff i dagarna. Sex-åtta deltagare ingår i utbildningen som leds av Annika 
Hector.  
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Janne Wiberg föreslog att det redan nu bildas en kommitté inför Elmia 
Game Fair 2015. 
Styrelsen beslutade tillsätta en grupp med uppdrag att hålla i trådarna för 
såväl en avstämning som bör göras snarast samt att man börjar skissa på en 
plan. 
 

§ 54 Viltspår  
Anmälningarna till SM i Viltspår har börjat komma in. Antalet låg för någon 
dag sedan på sju, åtta ekipage. 
 

§ 55 Jakt Spaniel  
Jan Wiberg rapporterade bland annat följande: 
* Småland arrangerar ett vattenprov den 10-11 augusti i år. Totalt ska fem 
vattenprov arrangeras inom Småland, Södra och Västra.  
* Ett fältprov i öppen klass och segrarklass arrangeras av Småland i 
december. Ytterligare spanielprov arrangeras under hösten av Västra och 
Södra. 
* Eventuellt kommer de tre avdelningarna att tillsammans arrangera SM för 
spaniel 2014. 
 

§ 56 Jakt, retriever 
 Birgitta Staflund-Wiberg som tillsammans med Lotta Hjerpe förbereder 

Vegby Challange Cup den 3 augusti och Mocktrial den 4 augusti vid Asa 
Herrgård, rapporterade att allt går planenligt. 

 Arbete pågår för att Ostkust-provet i oktober eventuellt flyttas till 
Växjötrakten på grund av markbrist under älgjakten.  
Tre retrieverprov i kvalificeringsklass, KKL, kommer att hållas i höst plus ett 
tvådagars A-prov i september.  

 SSRK Provutbildning för våra provledare och kommissarier är slutförd. 
Diskuterades föreslagna namn till Retrieverdomarutbildning. Styrelsen gav  

 Retrieveransvarige att sända avdelningens svar till HS. 
 
§ 57 Rapport från Fullmäktige 
 Morgan konstaterade att de motförslag till ledamöter i SSRK huvudstyrelse 

som bland annat Småland presenterat inte fick något gensvar. Han 
konstaterade också att ekonomin är det stora bekymret vad gäller 
huvudstyrelsen, något som också framkom vid fullmäktige. 
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§ 58 Profilkläder 
 Hans noterade att det fortfarande saknas storlekar på beställda profilkläder 

men hoppades att med styrelseledamöternas hjälp snabbt få det avklarat. 
 
§ 59 Övriga frågor 
 Påmindes om att nästa styrelsemöte är den 14 augusti i Vrigstad. I övrigt 

inga övriga frågor. 
 
§ 60 Mötet avslutas 
 Här tackade Morgan sina styrelsekamrater, sommarhälsningar utväxlades och 

mötet avslutades. 
     
 Vid protokollet 

  

Ulla Görl-Appelkvist 
Ulla Görl-Appelkvist 

 
 

Justerat den 3 juli 2013               Justerat den 5 juli 2013  
 

 Morgan Thorell               Alexandra Wolf 
Morgan Thorell               Alexandra Wolf 

 
 


