
 
 

Smålandsavdelningen  Sammanträdesdatum        1/4 
Plats: Lenhovda  2013-10-31 
SmÖKKs lokaler  § 77-91 
 
Närvarande: Morgan Thorell, ordförande 
 Hans Olofsson 
 Ulla Görl-Appelkvist  

Jennifer Hofsö  
 Birgitta Staflund-Wiberg 
 Kicki Kindstrand 

Magnus Lindström 
 Charlotta Hjerpe 
 Alexandra Wolf 

Janne Wiberg 
Inbjuden: Katarina Ljungquist, valberedningens sammankallande 
 
§ 77 Mötet öppnas 

Ordförande Morgan Thorell hälsade välkommen, vände sig speciellt till 
valberedningens sammankallande Katarina Ljungquist, tackade för 
uppmärksamheten på sin födelsedag och öppnade mötet.  

 
§ 78 Val av justerare 
 Att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Alexandra Wolf. 
 
§ 79 Fastställande av dagordning 
 Dagordningen fastställdes i befintligt skick. 
  
  *** 
 Förhandlingarna ajournerades och Katarina Ljungquist fick ordet. När hon 
 var klar med sin kartläggning inför nästa mandatperiod tackades hon för sin
 medverkan och förhandlingarna återupptogs. 
 
  *** 
 
§ 80 Föregående mötes protokoll 

Protokollen från styrelsemötena den 7 respektive 14 augusti lades till 
handlingarna. 

 
§ 81  Inkomna skrivelser 
Från                                Ankomst        Angående________________________________ 
 
SSRK Västra avd. 130815 Skrivelse ang. SSRKs ekonomiska situation 
SSRK Södra avd. 130830 Skrivelse ang. SSRKs ekonomiska situation 
Kansliet  130830 SSRKs utställningsprogram för 2016 

Påminnelse om SKKs utbildning för 
ringsekreteraransvariga  
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Kansliet  130830 Påminnelse om SKKs speakerutbildning  
”   Protokoll Fullmäktige 25-26 maj 2013 
”  130901 Skrivelse ang. SSRKs ekonomiska situation 
”  130906 ”  
”   Auktorisationer exteriördomare 
”   Inbjudan till kurs för blivande utställnings-
   administratörer  
”   Stipendium för exteriörfunktionärer 
”   För kännedom ang. framtida stambokföring av 
   Agilityresultat 
”  130909 Inbjudan till Diplomeringsutbildning i Småland 
”  130913 Inbjudan till Diplomeringsutbildning i Småland 
”   Information om ansökan om utställningsprogram
   för 2016 
”   Förändringar i rutinerna för resultatrapportering 
   av utställnings- och viltspårsresultat 
”  130927 Betr SRD på inofficiella utställningar 
”   Ny bok om hundavel 
”   Protokollsutdrag §376 HS-möte 2013-08-31- 0901 
”   Protokollsutdrag §387 HS-möte 2013-08-31-0901  
”   Protokollsutdrag §397 HS-möte 2013-08-31-0901 
”   Protokollsutdrag §398 HS-möte 2013-08-31-0901 
”   Info till de klubbar som arrangerar lydnadsprov 
Kansliet  130927 Nya funktionärer och arrangörer av BPH sökes av 
   SKK 
”   Protokollsutdrag §358 HS-möte 2013-08-31-0901 
Apportören  130927 Påminnelse om kommande årsmöten, kallelse 
SSRK Västra  131028 Inbjudan till samverkansmöte 
 
 Styrelsen beslutade lägga inkomna skrivelser till handlingarna. 
 
§ 82 Avsända skrivelser     _______            
Från Till Datum Angående_______________________________ 
 
M Thorell HS 130816 Synpunkter på regler för Unghundsderbyt 
SSRK Små HS 130828 Styrelseprotokoll   
” B Kåberger 130821 Info angående representation vid evenemang 
” HS 130821 Skrivelse ang. SSRKs ekonomiska situation 
” Apportören 130913 Annons betr. Mohedautställningen 2014-03-02
 Apportören 131014 Uppgifter om årsmötet 2014 
 
 Styrelsen noterade att ingen kommentar kommit på Morgans skrivelse av     
 den 16 augusti. Sekreteraren i uppdrag att efterlysa ärendet på HS.  
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§ 83 Utställning, rapport 

Kicki rapporterade att allt flyter på vad gäller arbetet med utställningarna.  
Kicki tackades för sin rapport. 
  

§ 84 Utbildning  
Magnus presenterade avdelningens utbildningsplaner för den närmaste 
framtiden: 
* Den instruktörsutbildning som skulle ha startat i höst har flyttats till mars 
på grund av för få deltagare 
* Eventuell provledarutbildning med start i februari  
* Minst två kurser i SSRK prov arrangeras under februari eller mars 
Styrelsen fattade ett principbeslut att de två ”provutbildningarna” får 
startas om budgeten för dessa hamnar på en rimlig nivå. 
Beslutades också att Morgan och Magnus initialt börjar titta på formerna för 
SSRKs deltagande i Elmia Game Fair 2015. Samtliga styrelseledamöter 
hjälps åt med att försöka hitta lämpliga personer att ingå i en kommitté för 
ändamålet. 

 
§ 85 Viltspår  

Under hösten och älgjaktstider har viltspårsverksamheten gått på sparlåga, 
konstaterade Jennifer Hofsö. Noterades också att årets SM i Viltspår gick 
back med ca 10 000, vilket var väntat. 
 

§ 86 Jakt, spaniel  
Det planerade spanielprovet fick ställas in på grund av markproblem och den 
torra sommaren som inte gynnat populationen av änder. Vårens WT för 
spaniel kommer att genomföras planenligt. 
 

§ 87 Jakt, retriever 
 Birgitta rapporterade att hon haft en provledarträff där årets prov följts upp, 
 där synpunkter, idéer och förslag framkommit och där man planerat för 2014.
 Bland annat kom man fram till att hålla två B-prov på våren och fem under 
 andra halvåret. Gnosjö, Ljungby, Nybro, Höglandet, Växjö och Jönköping 
 var provplatser som nämndes. 
 Funktionärerna vid nästa års prov ”belönas” med tre dagars aktiviteter den 
 28-30 juli på Asa där både A-, B- och C-prov ingår. 
 Tre Mock trials arrangeras på olika platser i Småland under året, bland annat 
 på Asa och vid Vegby Challange Cup. 
 Sammanlagt kommer också tre WT att arrangeras. 
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Birgitta avslutade med att konstatera att två KKL-prov genomförts och där i 
båda fallen allt tekniskt fungerat bra. I ena fallet sattes frågetecken från 
deltagarnas sida om en domares rätt att – utan deltagarnas vetskap - plötsligt 
ta ut sina egna hundar i området. 
  

§ 88 Ekonomisk rapport 
Tendensen visar fortfarande att avdelningen kommer att gå cirka 50 000 
kronor back i år, noterade Hans. Utökad verksamhet med mera resor, mer 
utbildning och flera aktiviteter har bidragit till detta. Hans påminde också om 
budgetar för 2014 från de olika verksamhetsgrenarna samt underlag för en 
korrekt inventarieförteckning. 
 

§ 89 Övrigt 
 Flera av de församlade konstaterade att hemsidans kalender behöver 

uppdateras. Magnus lovade åtgärda detta. 
 Kicki föreslog att avdelningen sista söndagen i september nästa år (i samband 

med Ölands skördefest) arrangerar en inofficiell utställning för spaniel och 
retriever på Öland. Ytterligare aktiviteter i samband med detta diskuterades.  

 Styrelsen gav Kicki i uppdrag att jobba vidare med detta projekt. 
 Den inbjudan till samverkansmöte den 30 november som avdelningen fått 

från Västra avdelningen visade sig inte fungera för någon 
verksamhetsansvarig utöver kassören. Styrelsen beslutade därför att via 
sekreteraren meddela detta och föreslå flytt till någon lämplig dag i januari.  

   
§ 90 Kommande möten 
 Beslutades att nästa styrelsemöte hålls 

den 21 januari 2014 kl 18 00, antingen per telefon eller via Skype samt 
den 15 mars 2014 kl 10 00 i Lenhovda plus konstituerande sammanträde   
den 15 mars efter årsmötet.  
Enligt tidigare mailbeslut hålls årsmötet den 15 mars kl 13 00 i Lenhovda. 
 

§ 91 Mötet avslutas 
 Här tackade Morgan sina styrelsekamrater och avslutade mötet. 
 
 Vid protokollet  Justerat den 2/11 2013 
 
 Ulla Görl-Appelkvist  Morgan Thorell 
 Ulla Görl-Appelkvist  Morgan Thorell 
     
    Justerat den 4/11 2013  
 
    Alexandra Wolf 

Alexandra Wolf 
  


