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   2010-08-12 
   § 57-72 
    
Ordinarie styrelsemöte 
 
Plats: Telefonmöte 
 
Närvarande: Charlotta Hjerpe ordförande 
 Sven Ludvigsson 
 Hans Olofsson 
 Susanne Eng 
 Louise Carlsson 
 Ulla Görl-Appelkvist 
 Birgitta Kåberger 
 
Frånvarande: Elena Jans 
 Kristina Kindstrand 
  
§ 57 Mötets öppnande 
 Ordförande Charlotta Hjerpe hälsade välkommen och öppnade mötet. 
 
§ 58 Val av sekreterare 
 Ulla Görl-Appelkvist utsågs till sekreterare vid mötet. 
 
§ 59 Val av justerare 
 Att utöver ordföranden justera dagens protokoll utsågs Louise Carlsson. 
 
§ 60 Fastställande av dagordning 
 Dagordningen fastställdes i befintligt skick med tillägget Lag-SM under punkten 
 Jakt, retriever. 
 
§ 61 Föregående protokoll 
 Protokollet från styrelsemötet 2010-06-03 lades till handlingarna.  
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Från                                Ankomst        Angående___________________________________ 
Kansliet                    100604            Protokoll SSRKs huvudstyrelse 9-10/4 + kom.prot.__  
Kansliet                    100604 21 – protokollsutdrag ang nya utst.regler jaktklass,__  
   finaler och SRD _____________________________                                                          
Kansliet                    100604 23 – remiss ang ansökan Tollingjaktprovsdomare___ 
Kansliet                    100604 24 – Ny auktorisation A Bengtsson______________ 
Kansliet                    100618 Protokoll HS telefonmöte 100420_______________ 
Kansliet                    100618 Protokoll Spanieljaktkommittén 100415__________ 
Kansliet                    100618 Skrivelse ang hantering/rapportering  av jaktprov___ 
SKK                    100617 377 – Avliden exteriördomare__________________ 
SKK                    100617 378 – Resultatregistrering från utställning_________ 
SKK                    100617 379 – Nya föreskrifter i sjurskyddsförordningen____
   rörande djur i träning och på tävling______________ 
SKK                    100617 385 – Nya auktorisationer exteriördomare_________ 
NRK                    100702 Torstein Rudi avliden_________________________ 
Kansliet                    100709 Protokoll Viltspårskommittén 100520____________ 
Kansliet                    100709 Protokoll Avelskommittén 100424_______________ 
Kansliet                    100709 Protokoll Exteriörkommittén 100423_____________ 
Kansliet                    100709 Protokoll HS-möte 100521-100522______________ 
SSRKs ordf                    100709 47 – Brev till ordf. ang. organisationsgruppens_____ 
   sammansättning_____________________________    
Kansliet                    100709 45 – Remiss – jaktchampionat för spaniels________ 
SKK                    100730 Auktoriserade exteriördomare__________________ 
SKK                    100730 Pgf 79 SKK CS-protokoll 2010-06-15____________ 
Kansliet                    100730 Protokoll från konstituerande möte 2010-05-25_____ 
Kansliet                    100730 Protokoll från SSRKs fullmäktige 2010-05-22-23___ 
 
Inga kommentarer angående skrivelserna 
 
§ 63  Utgående skrivelser 
                
Från       Till  Angående__________________________________ 
Avdelningen        Apportören Manus om kommande spanieljaktprov __________       
        ”  Manus om utbildning_________________________ 
        ”  Manus om jaktprov, retriever___________________  
Avdelningen        ”                                 Text- och bildmaterial från Unghundsderbyt_______ 
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§ 64 Ekonomi 

Hans Olofsson konstaterade att ekonomin för första halvåret ser bra ut. 
Fortfarande strömmar anmälningar in till både prov och utställning. Problemet 
är att många som anmäler sig till prov inte anger provplats, vilket är mycket 
viktigt för att anmälningsavgifterna utan en massa efterforskningar skall hamna 
rätt. Inbetalningarna skall märkas med provplats, hundens och förarens namn. 
 
Unghundsderbyt, som blev mycket uppskattat för det fina arrangemanget och de 
många och duktiga funktionärerna, gav också avdelningen ett ekonomiskt 
tillskott.   
 

§ 65 Utställning 
 Årets Gränna-utställning har lockat färre deltagare än tidigare år, noterade 

Birgitta Kåberger. Antalet anmälda i dagsläget: 367. Man har därmed givit 
återbud till två domare.  

 
 Utställningarna 2011 är klara vad domare beträffar. Något återstår på domar-
 sidan för 2012. 
 
§ 66 Utbildning 
 Efterfrågan på steward-utbildning finns men ännu är inget klart om eller när 
 någon sådan utbildning kommer till stånd. Kursen drivs centralt och i första
 skedet gäller att kartlägga vilka som gått utbildningen redan. 
  
 Höstens kursutbud blir något mindre än i våras. Klar som kursledare: Maire 
 Pyrrö. Maria Cedersmyg planerar att i höst eller till våren arrangera en internat-
 kurs för rena nybörjarhundar. Hon startar även ”vanlig” apporteringskurs till 
 våren. 
 
 Fortfarande har inga pengar betalats ut till någon grupp i distriktet som önskat
 arrangera en utbildningshelg eller liknande. Däremot har en tänkbar arrangör
 hört av sig. Inget är dock klart ännu. 
 
 Instruktörsutbildning efterfrågas men det har visat sig vara trögt att få till stånd
 någon sådan, noterade Susanne Eng. 
 
§ 67 Viltspår 
 Punkten lämnades då den ansvariga inte var närvarande.  
 
§ 68 Jakt, spaniel 
 Inget nytt att förtälja men läget är under kontroll, rapporterade Lollo Carlsson. 
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§ 69 Jakt, retriever 
 Även Sven Ludvigsson konstaterade att läget är under kontroll – då vad gäller
 höstens retrieverjaktprov.  
 
 Det har från en grupp ”namnkunniga personer” kommit in en förfrågan om
 Smålandsavdelningen kan tänka sig stå som arrangör för ett Lag-SM nästa år.
 Förslaget diskuterades i positiva termer. Sven åtog sig att ta ytterligare kontakt
 med projektgruppen innan styrelsen fattar beslut. 
 
§ 70 Övrigt 
 En fråga från Sven om det hörts något om Elmia Game Fair nästa år besvarades
 med nej. 
 
§ 71 Nästa styrelsemöte  

Nästa styrelsemöte hålls söndagen den 14 november 2010. Tid och plats 
bestäms senare. 
 

§ 72 Avslutning 
 Här tackade Lotta Hjerpe sina styrelsekamrater och avslutade mötet. 
 
  

Protokollförare 
 
Ulla Görl-Appelkvist 
Ulla Görl-Appelkvist 
 
Justerat   Justerat 
 
C Hjerpe   Louise Carlsson 
Charlotta Hjerpe, ordf.  Louise Carlsson, justerare 

 
 


