
 
 
Smålandsavdelningen   Sammanträdesdatum 
    2009-08-13 
 
Ordinarie Styrelsemöte   § 53-77 
 
Plats: Studiefrämjandet, Växjö 
 
Beslutande: Charlotta Hjerpe  Ordförande 
 Sven Ludvigsson 
 Hans Olofsson 
 Elena jans 
 
Frånvarande: Susanne Eng 

Kristina Kindstrand  
Louise Carlsson 

 Birgitta Kåberger 
 
 
 
§53 Mötets öppnande 

Ordförande Charlotta Hjerpe hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 
 
§54 Val av sekreterare 

Elena Jans 
 
§55 Val av justerare 

Styrelsen beslutade: Sven Ludvigsson 
 
§56 Fastställande av dagordning 

Styrelsen beslutade: Att fastställa dagordningen. 
 
§57 Inkommande ärenden 

Charlotta Hjerpe föredrog kort de inkommande ärendena. 
 
 
Från Ankomst Angående 
Kansliet 2009-06-12 Domarauktorisation B-prov 

Kansliet 2009-06-12 Domarauktorisation viltspår 

Kansliet 2009-06-12 Kanadensiska domar utställningar 

Kansliet 2009-06-12 Jönköpingsprovet 

SKK 2009-06-18 Pressmeddelande sommarfaror 

Kansliet 2009-06-18 Justerat tollar jaktprovprotokoll 2009-06-13-14 

Retrieveransvarig 2009-06-18 Sökande till retrieverdomarutbildning 

Kansliet 2009-06-18 Justerat FM protokoll 20090516-17 

Kansliet 2009-06-18 Protokollutdrag 119 avgifter 

Kansliet 2009-06-18 Justerat HS protokoll 090515 

SKK 2009-07-01 Avstängd finsk exteriördomare 

Kansliet 2009-07-01 Justerat konstituerande HS protokoll 090517 

Kansliet 2009-07-01 Strykning av utställningsresultat 

SKK 2009-07-10 Auktorisation exteriördomare 

SKK 2009-07-10 Info brev 2-2009 

SKK 2009-07-10 FCI domare till svenskt register 

SSRK/Tjk 2009-07-24 Remiss ang. Tollingjakt prov 

SKK 2009-08-07 KF protokoll 2009 

 
§58 Utgående skrivelser 

Ingen utgående skrivelse. 



 
 
 
§59 Ekonomi 

Ekonomin ser bra ut! Smålandsmästerskapet i workingtest har gått bra med vinst. 
Vårens jaktprov har också gått med vinst. Moheda utställningen med 43000kr. 
Styrelsen noterade informationen. 

 
Utställning 
§60 Utställning 

Inget att rapportera 
 
§61 Övrig utställning 
 Ingen övrig information, då Katarina Kindstrand ej deltog på mötet. Styrelsen noterade informationen. 
 
Utbildning 
§62 Information 

Apportering kurs kommer till hösten och även en prova på dag kommer att anordnas.  
Styrelsen noterade informationen. 

 
§63 Övrigt utbildning 

Inget att rapportera, då Susanne Eng ej närvarade på mötet. 
Styrelsen noterade informationen. 

 
Viltspår  
§64 Information om viltspår 

Elena jans informerade att höstens ordinarie prov har fått stort intresse 26st anmälda. 
Vi får även startande från Finland och Danmark. 

 
§65 Övrigt Viltspår 

Elena ska se över arvodet till domarna. Och kolla hur de andra avdelningarna gör. 
Styrelsen noterade informationen. 

 
Jakt spaniel 
§66 Information jakt, spaniel 

Ingen information 
 
§67 Övrigt jakt, spaniel 

Ingen information, då Louice Carlsson ej deltog på mötet. 
Styrelsen noterade informationen. 

 
Jakt retriever 
§68 Information om jaktprov 

Ekonomin har gått ihop sig, deltagandet har varit skiftande. 
Ostkusten hade många strykningar, Växjö provet hade ej fullt, Eksjö hade många anmälningar och 
ordnade en extra ruta ena dagen, Glasriket hade fullt. 

 
§69 Björnö mässan 

Väl genomförd  
 
Särskilda prov 
§70 Särskilda prov 

Avvakta för att se att det blir fullt på de ordinarie proven. 
Styrelsen noterade informationen. 

 
A-prov kkl 
§71 A-prov kkl 

Sven Ludvigsson jobbar vidare med att genomföra ett A-prov eller ett Kkl. Det är svårt att hitta 
domare som kan döma. 

 



 
 
§72 Övrigt jakt retriever 

Diskussion fördes att anordna en grund utbildning i praktisk jakt. 
Styrelsen noterade informationen. 

 
Hemsida 
§73 Hemsidan 

Inget att informera 
 
§74 Organisationsutredning 

En utrednings grupp ska tillsättas. Kurs Johansson och Leif Gustavsson är utvalda från avdelningen 
att sitta med i organisations kommittén. Styrelsen noterade informationen. 

 
§75 Övriga frågor 

Diskussion ska föras med valberedningen om att vi behöver en ny sekreterare. Vi ska även kalla 
dem till möte i höst så de får reda på vilka som ska avgå i god tid.  

  
Hans Olofsson informerade om att småland har nu 655 full betalande medlemmar och 62 familj 
medlemmar.  Vi tappar medlemmar mot året innan. 

  
Sven Ludvigsson ska även göra en investering av våra frysboxar. 
 
Styrelsen noterade informationen. 

 
§76 Nästa mötesdatum 

Nästa möte är kl. 15:00 den 11 oktober, Studiefrämjandet i Huskvarna. 
 
§77 Mötet avslutas 

Charlotta Hjerpe tackar samtliga närvarande och förklarar mötet avslutat. 
 
Tenhult 2009-08-26 
 
Protokollförare  Ordförande  Justerare 
 
 
Elena Jans  Charlotta Hjerpe Sven Ludvigsson 

 
 
 
 

 


