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   § 20-39 
Plats: Skedhult 
 
Närvarande: Charlotta Hjerpe ordförande 
 Sven Ludvigsson 
 Hans Olofsson 
 Elena Jans 
 Birgitta Kåberger 
 Ulla Görl-Appelkvist 

Louise Carlsson suppleant 
 Kristina Kindstrand suppleant 
Frånvarande: Susanne Eng 
Adjungerad: Webmaster Kristin Wärnbring 
 

§ 20 Öppnande 
 Charlotta Hjerpe hälsade välkommen, vände sig speciellt till avdelningens nya
 webmaster, Kristin Wärnbring, och öppnade mötet. 
 

§ 21 Sekreterare 
 Som sekreterare för mötet utsågs Ulla Görl-Appelkvist. 
 

§ 22 Justerare 
 Att utöver ordföranden justera dagens protokoll valdes Birgitta Kåberger. 
 

§ 23 Dagordning 
 Dagordningen fastställdes. 
 

§ 24 Föregående mötes protokoll 
 Protokollet från konstituerande sammanträdet i mars lades till handlingarna. 
 

§ 25 Inkomna skrivelser 
 
Från                                Ankomst        Angående___________________________________ 
Kansliet                    100325            Ny auktorisation av jaktprovsdomare _____________ 
SKK Utst.kommittén       100416 Kompletterande info ang.utställnings- och_________  
                                                                 Championatsbestämmelser_____________________ 
L-M Pålsson                     100416 Domaransökan Viltrpår________________________  
SKK JhK                          100416 Protokollsutdrag ang. sv. viltspårprovschampionat __   
SKK CS                           100423 Ej önskvärda trender inom utställningsverksamheten  
  

Skrivelserna föranledde inga kommentarer utan lades till handlingarna           
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Från       Till  Angående__________________________________ 
Avdelningen        Apportören Uppgifter om ny styrelse______________________ 
        ”  Manus om utbildning_________________________ 
        ”  Manus om kommande spanieljaktprov____________ 
       HS  Remissvar ang. nya regler för jaktprov, spaniel_____ 
       ”  Remissvar ang. nya regler för jaktprov, retriever____ 
  
 Inga ytterligare skrivelser har avsänts varför punkten lämnades. 
  

§ 27  Avdelningens hemsida 
 Avdelningens nya webmaster, Kristin Wärnbring, redogjorde för hur hon tänkt 
 sig uppbyggnaden av hemsidan och fick diverse tips på utformningen av den-
 samma. Efter genomgången tackades hon varmt för sitt besök.  
 

§ 28 Sponsring 
 Avdelningens regler för sponsring diskuterades, inte minst vad gäller det aktu-
 ella Undgomsderbyt. Charlotta fick mandat att slutföra förhandlingarna med
 derbyts sponsorer. 

 
§ 29 Funktionärsträffen  
 Charlotta informerade kort från ordförandekonferensen, Hans från utbildnings-
 sidan, Elena vad gäller viltspår,  Sven från konferensen om jaktprov för 
 retriever och Louise från spanielsidan beträffande jaktprov. 
 

§ 30 Fullmäktigemötet  
 Som avdelningens representanter vid Fullmäktigemötet den 22-23 maj deltar
 Charlotta och Sven. 
 

§ 31 Ekonomisk rapport 
 Hans gav en rapport om det ekonomiska läget för de fyra första månaderna.
 Rapporten lades till handlingarna. 
 
§ 32 Utställningar 

Birgitta redogjorde för planeringen inför 2012 och 2013 års utställningar i 
Smålands-regi. Hon har också varit i kontakt med ett företag som säljer 
matrisskrivare till hyggligt pris.  

 Styrelsen beslutade att inköpa en matrisskrivare. 
 Beslutades också att Kristina och Birgitta deltar i SKK:s utbildningsseminarium  

för utbildningsansvariga i Upplands Väsby där nya regler för Nordiska 
Kennelunionen behandlas. 
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§ 33 Utbildning 
 Via telefon meddelade Susanne att kursverksamheten fortsätter även i höst. 
 Viltspårkurser efterfrågas. 
 Ytterligare funktionärer för SSRK:s olika verksamheter behöver utbildas 
 antingen i egen regi eller i samarbete med närliggande avdelningar. 
 

§ 34 Viltspår 
 Ett ordinarie prov har genomförts i vår och ytterligare ett kommer till hösten.
 I övrigt flyter verksamheten på bra, noterade Elena. 
 

§ 35 Jakt, spaniel  
 Inget nytt att rapportera enligt Louise. 
 

§ 36 Jakt, retriever 
 Liten uppslutning vid Eksjöprovet – 8 hundar i nkl och 16 i ökl – meddelade
 Sven. Inte så många anmälningar till Ostkust-provet heller. 
 

§ 37 Övriga frågor  
 Hans rapporterade att de beställda profilkläderna levereras vecka 19 varpå
 de kan börja distribueras ut åt olika håll för avhämtning. 
  
 En provledare har hört av sig angående ett veterinärintyg där klart jäv
 föreligger. Styrelsen ifrågasätter den typen av handlande. 
 

§ 38 Kommande styrelsemöten 
 Styrelsen beslutade flytta nästa styrelsemöte till den 3 juni kl 18 00 i Skedhult.  
 Mötet därefter bestämdes till den 12 augusti kl 19 00, telefonmöte. 
 

§ 39 Avslutning 
 Charlotta tackade styrelseledamöterna och avslutade mötet. 
 
 Protokollförare    Ordförande     Justerare 

 
 Ulla Görl-Appelkvist    C Hjerpe     Birgitta Kåberger 

Ulla Görl-Appelkvist    Charlotta Hjerpe    Birgitta Kåberger 


