
 
 
Smålandsavdelningen   Sammanträdesdatum 
    2009-04-16 
 
Konstituerande Styrelsemöte   § 1-24 
 
Plats: Studiefrämjandet, Växjö 
 
Beslutande: Charlotta Hjerpe  Ordförande 

Katarina Ljungqvist 
Sven Ludvigsson 

 Hans Olofsson 
Elena jans 
Louise Carlsson   Suppleant 

 
Frånvarande: Kristina Kindstrand  
 Birgitta Kåberger  Suppleant 
 
 
 
§1 Mötets öppnande 

Ordförande Charlotta Hjerpe förklarade mötet öppnat. 
 
§2 Val av ordförande för mötet 

Styrelsen beslutar: att utse Lotta Hjerpe till ordförande för mötet. 
 
§3 Val av sekreterare och justerare 

Styrelsen beslutar: att utse katarina Ljungqvist till sekreterare och Sven Ludvigsson att jämte 
ordförande justera protokollet. 

 
§4 Godkännande av dagordning 

Styrelsen beslutade: Att godkänna dagordningen. 
 
 §5 Beslut om kassör 

Styrelsen beslutar: att utse Hans Olofsson till kassör. 
 
§6 Beslut om vice ordförande 

Styrelsen beslutar: att utse Sven Ludvigsson till vice ordförande. 
 
§7 Beslut om jaktprovsansvarig, retriever. 

Styrelsen beslutar: att utse Sven Ludvigsson till jaktprovsansvarig, retriever. 
 
§8 Beslut om utställningsansvarig 
 Styrelsen beslutar: att utse Kristina Kindstrand till utställningsansvarig. 
 
§9 Beslut om utbildningsansvarig 

Styrelsen beslutar: att utse Susanne Eng till utbildningsansvarig. 
 
§10 Beslut om viltspårsansvarig 

Styrelsen beslutar: att utse Elena Jans till viltspårsansvarig. 
 
§11 Beslut om sekreterare/postmottagare 

Styrelsen beslutar: att utse Katarina Ljungqvist till sekreterare/postmottagare. 
 
§12 Beslut om jaktprovsansvarig, spaniel 

Styrelsen beslutar: att utse Louise Carlsson till jaktprovsansvarig, spaniel. 
 



 
 
§13 Beslut om firmatecknare i avdelningen 

Styrelsen beslutar: att utse ordförande Charlotta Hjerpe och kassör Hans Olofsson till firmatecknare 
var för sig. 

 
 Att förklara paragrafen för omedelbart  justerad. 
 
§14 Beslut för förskott/kassa till styrelseledamöter 

Styrelsen beslutar att i ersättning för telefon, kontorsmaterial etc. utbetala till ansvariga för: 
- utställning samt jaktprov, retriever  3000kr 
- utställning, viltspår, jaktprov, spaniel samt ordförande 1000kr 

  
 Att funktionärer vid behov av förskott tar kontakt med ordförande alternativt kassör som därefter 

redovisas med uppvisande av verifikat. 
 
§15 Delegater till Fullmäktige 16-17/5 2009 

Paragrafen lämnas då fullmäktigedelegater och suppleanter valdes på det extra årsmötet. 
 
§16 Utställning 

Ingen ny information om utsttällningar.  
 
§17 Utbildning 

Susanne Eng föredrar ärendet. 
 
Jaktinternat retriever fick tyvärr ställas in på grund av alldeles för få deltagare. Nytt försök kommer 
antagligen att göras nästa vår med bättre och tidigare marknadsföring. 
Jaktinternat spaniel hålls i helgen 18-19/4 i Moheda. 
Planer på kurser på olika platser i Småland för nybörjare under hösten. 
Styrelsen tackar för och noterar informationen. 

 
§18 Viltspår 

Elena Jans föredrar ärendet. 
 
Ordinarie provet har inte så många anmälningar. Ulla kommer att ansvara för provet. 
Styrelsen tackar för och noterar informationen. 
 

 
§19 Jakt, spaniel 

Lollo Carlsson föredrar ärendet. 
 
Fältprovet i höst kolliderade med spaniel-SM och har därför flyttats till 31 okt. 
Styrelsen tackar för och noterar informationen. 

 
§20 Jakt, retriever 

Sven Ludvigsson föredrar ärendet. 
 
Vårens prov har lite snedfördelning av anmälningar. Eksjö har reserver medan Växjö och Ostkusten 
har platser kvar. 
Styrelsen tackar för och noterar informationen. 

 
§21 Hemsidan 

Hemsidan administreras av BrittMari Engholm. Diskuterades om att förnya hemsidan. 
Styrelsen beslutar: att Lotta Hjerpe tar kontakt med BrittMari. 

 
§22 Övriga frågor 

Presentkorten diskuterade och kommer att tas upp som en egen punkt på kommande möte. 
 



 
 
§23 Kommande möte 

Nästa möte hålls onsdag 28 maj  2009 klockan 18:00 i Studiefrämjandets lokal i Huskvarna. 
Följande möten: 13/8 kl 18:00, Studiefrämjandet, Växjö 

 
§24 Mötet avslutas 

Charlotta Hjerpe tackar samtliga närvarande och förklarar mötet avslutat. 
 
 
Protokollförare  Ordförande  Justerare 
 
 
Katarina Ljungqvist Charlotta Hjerpe Sven Ludvigsson 

 
 
 
 


