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Ordinarie styrelsemöte  § 21-34 
 
Plats: Studiefrämjandet, Jönköping 
 
Närvarande: Morgan Thorell, ordförande 

Sven Ludvigsson  
Hans Olofsson 

 Jennifer Hofsö 
 Ulla Görl-Appelkvist 
 Kicki Kindstrand 
 Eva Masthagen 
Frånvarande: Magnus Lindström, Birgitta Kåberger   
 
§ 21 Mötet öppnas 
 Ordförande Magnus Thorell hälsade välkommen och öppnade mötet. 
 
§ 22 Val av justerare 
 Att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Hans Olofsson. 
 
§ 23 Fastställande av dagordning 

Dagordningen kompletterades med punkt 32b, Inför Fullmäktige, varpå den 
fastställdes. 

 
§ 24 Föregående mötes protokoll 

Inga kommentarer kring protokollet från styrelsemötet den 17 mars varför det 
lades till handlingarna 

 
§ 25 Inkomna skrivelser 
  
Från Ankomst Angående_____________________________________________ 
 
SSRK Ungdom 120323 UTG 58 – Inbjudan träningsträff SSRK Ungdom 14/4 
Kansliet   120323 Protokoll HSS 2012-02-04-05 
”  120323 Protokoll Retrj A 2011-10-24 
”  120323 Protokoll retrj.A 2012-01-14  
”  120323 Protokoll Avelk. 2011-12-29  
”  120323 Protokoll Retrj.B 2012-01-14 
”  120323 Protokoll Exteriör 2011-10-29 
”  120323 Protokoll Viltspk. 2012-01-25 
”  120323 Protokoll Infok 2011-11-16 
SSRK  120330 Påminnelse om anm. till Fullmäktige 2012 
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SKK  120330 143 – Info om ny version internetanmälan och Kata-
   log för PC 
Eva Masthagen 120402 Rapport från funktionärsträffen (spaniel) 
SSRK Utbkom 120413 UTG 65 – Inbjudan Keith Mathews SSRK/Hs-utb. 
”          ”  120413 UTG 66 – Info Provledarutbildning 
Kansliet  120413 Lösenord till SSRK Prov 
SSRK Ungdom 120420 UTG 67 – Inbjudan Fjällvandring SSRK Ungdom 
SKK  120420 165 – Ringsekreterarväska 
SKK  120420 158 – Info internetanmälan katalog PC  
SKK  120427 176 – STOKKint.utställ 2013, 2014, nya datum 
SSRK Östergötland 120427 UTG 77 – Inbjudan SM Viltspår 
  
 
 
§ 26  Avsända skrivelser 
Från Till Datum Angående___________________________________ 
SSRK Små SSRK Hs 120321 Styrelseuppgifter för avdelningen 
SSRK  Apportören 120321 ” 
 
§ 27 Ekonomi, rapport 
 Hans Olofsson meddelade att ekonomin ligger i paritet med föregående års och 
 att allt ser bra ut. Han förklarade också hur de olika rapporterna ska läsas och 
 tolkas, detta som en fin gest till de nya i styrelsen. 
 
§ 28 Utställning, rapport 
 Kicki Kindstrand inledde med att konstatera att årets upplaga av Funktionärs-
 träffen var mycket trevlig. Hon meddelade också att anmälningar till utställning 
 är en tjänst man kan köpa av SKK – att det är bekvämt men att det också kostar. 
 För Smålandsavdelningen är det ännu inte aktuellt. Att själv handha anmälnings-
 förfarandet betyder att man också har full kontroll över det hela. 
 Avslutningsvis konstaterade hon att de utställningsansvariga har läget helt 
 under kontroll vad gäller utställningen i Gränna i juni där domarkåren består av
 idel svenskar. 
 
 § 29 Utbildning, rapport 
 Hans Lindström har i mail låtit meddela att han inte har något speciellt att 
 rapportera. 
 
§ 30 Viltspår, rapport 
 Ungefär 15 anmälningar till viltspår har kommit in och allt fungerar bra med
 domarkontakterna, rapporterade Jennifer Hofsö bland annat. 
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§ 31 Jakt spaniel, rapport 
 Eva Masthagen rapporterade att man vid Funktionärsträffen gått igenom de 
 nya bestämmelserna för spanieljaktprov vilket bland annat betyder att man 
 inför nybörjarprov och att spårupptagen sker på annat sätt än tidigare. Dessutom 

måste man vara certifierad provledare för att få arrangera spanielprov. Hon 
tryckte också hårt på att utbildning av C-domare för spanielprov måste till. 

 
§ 32 a Jakt retriever, rapport 
 Bland de retrieverjaktansvariga på Funktionärsträffen diskuterades bland annat 

den möjligheten att en retriever inte kan bli champion på B-prov. En fråga är då 
hur många jaktchampions det kan bli framöver då det krävs tre segrar på A-prov 
för ett championat, undrade rapportören Sven Ludvigsson. Ett annat scenario för 
SSRKs B-provsverksamhet: Övertas denna av rasklubbarna kommer 
verksamheten att självdö. 

 Vad gäller anmälningarna till vårens jaktprov håller de två senaste årens trend i 
sig: Proven fylls inte. 

 Styrelsen var överens om att provledarna för respektive B-prov i samråd med 
Sven Ludvigsson bestämmer om man vill använda vilt eller dummies i EKL. 

 
§ 32 b Inför Fullmäktige 
 Noterades först att ingen i styrelsen hade något namn på lämplig kandidat till 

huvudstyrelsen att föreslå. 
 De som företräder Smålandsavdelningen vid Fullmäktige kommer att gå på de 

förslag till stadgeändringar som tidigare sänts till Hs. Det innebär bland nej till 
verksamhetsklubbar och ja till oförändrad medlemsavgift. I övrigt fick 
delegaterna styrelsens mandat att rösta utifrån det sunda förnuftet. 

 
§ 33 Övrigt 
 Inga övriga frågor togs upp varför punkten lämnades. Nästa gång styrelsen 

träffas blir den 25 juni kl 18 00 i SmÖKKs lokaler i Lenhovda. 
 
§ 34 Mötet avslutas 
 Här tackade Morgan Thorell sina styrelsekamrater och avslutade mötet. 
 
 Vid protokollet 
 
 Ulla Görl-Appelkvist 

Ulla Görl-Appelkvist 
 
   
 Justerat den 15/5 2012  Justerat den 15/5 2012  
 
 Morgan Thorell  Hans Olofsson 
 Morgan Thorell  Hans Olofsson 
  


