
 
 

 
Smålandsavdelningen  Sammanträdesdatum  1/4 
   2012-06-25 
 
Ordinarie styrelsemöte  § 35 - 51 
 
Plats: SmÖKK, Lenhovda 
 
Närvarande: Morgan Thorell, ordförande 

Sven Ludvigsson  
Hans Olofsson 
Magnus Lindström 
Birgitta Kåberger, till och med § 43   

 Jennifer Hofsö 
 Ulla Görl-Appelkvist 
 Kicki Kindstrand, till och med § 43 
 Eva Masthagen 
Från HS Sverker Haraldsson och Maria Köhlström 
 
§ 35 Mötet öppnas 

Ordförande Morgan Thorell hälsade representanterna från SSRKs huvudstyrelse 
samt styrelseledamöterna välkomna och öppnade mötet. 

 
§ 36 Val av justerare 
 Att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Magnus Lindström. 
 
§ 37 Fastställande av dagordning 

I dagordningen flyttades punkten Utställning till efter Avsända skrivelser. 
Sverker Haraldsson bad om en punkt Hemsidan under Övrigt. Därefter 
fastställdes dagordningen. 

 
§ 38 Föregående mötes protokoll 

Sven Ludvigsson påtalade att han blivit felciterad i protokoll av den 9 maj under 
punkten 32 a, Jakt retriever, rapport. Det som framskymtat ibland är att B-
proven liksom A-proven skulle bli en tävlingsform och att en hund först efter tre 
segrar på B-prov kan få sitt championat. Alltså inte på A-prov som står i 
protokollet av den 9 maj. 
Inga synpunkter i övrigt på protokollet. 

 
§ 39 Fullmäktige, utredning 

Den oenighet som uppstod mellan Morgan Thorell och Sven Ludvigsson i 
samband med Fullmäktige i maj, där dessa två representerade Småland, 
diskuterades. Båda parter redogjorde för sin syn på saken och ord stod mot ord. 
Båda var överens om att man inte var överens om vad som var sant och inte 
sant. Båda var dock överens om att lägga ärendet bakom sig. Ingen av dem har 
begått något formellt fel utan fullföljer sina respektive uppdrag mandattiden ut. 
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Ett förslag till skrivelse att lägga ut på SSRK Smålands hemsida studerades och 
justerades. Hans Olofsson fick i uppdrag att färdigställa skrivelsen och sända ut 
till styrelsen för godkännande eller ytterligare justeringar. 
 

§ 40 Extra medlemsmöte 
 Styrelsen har fått sex undertecknade skrivelser från medlemmar med begäran 

om extra medlemsmöte. Sådant utlyses om minst 1/4 av medlemmarna så 
önskar, i det här fallet cirka 160 medlemmar, eller om styrelsen så önskar. 
Styrelsen beslutade att inte kalla till något extra medlemsmöte. 
 

§ 41 Inkomna skrivelser 
___________________________________________________________________________ 
Från                                Ankomst        Angående___________________________________ 
SSRK Retrieveransva- 120525 UTG 83 samt Dnr 200 .- Info slopat krav på  
rig, SKK JhK  utstmer/extbed utlandsägd hund start rjpr elit 
SmÖKK  120530 Inbjudan till Böda (utst.under 2015) 
SKK  120604 211 – Information om vidgad uppgift för 
   Samtliga exteriördomare 
SKK  120604 215 – SRD/BSI översättningar för franska och 
   tyska domare 
Elenor Rohlin 120610 Ang. begäran om extra medlemsmöte 
SSRK  120611 Inbjudan till Mathews-seminarium 28-29 juli 
Sören Swärd och  
Birgitta Swärd 120611 Begäran om nytt medlemsmöte 
Andreas Fälth 120617 Önskan om agerande från SSRK Smålands
   styrelse 
Ann Karlsson, Helgö 120619 Önskan om extra medlemsmöte 
Lars Göran Isaksson, Växjö  120619 Önskan om extra medlemsmöte 
Leif Liljeblad 120621 Begäran om extra medlemsmöte 
Inga-Lena Liljeblad 120621 Begäran om extra medlemsmöte 
SSRK HS  120621 Representation vid styrelsemöte 25 juni 
Marina Ludvigsson 120625 Avsägelse som valberedare för 2013 
  
§ 42  Avsända skrivelser 
Från Till Datum Angående___________________________________ 
Kindstrand 
SSRK Små H Lidström 120611 Anmälning till SSRK Smålands utställningar 
 
§ 43 Utställning, rapport 

Kicki noterade att 424 hundar var anmälda till Grännautställningen i juni, en 
lyckad och nästan regnfri utställning där för man för första gången anlitade 
Royal Canin som sponsor.  
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Det utslitna utställningstältet donerades till Gränna Allmänna Idrottsförening 
och ett nytt kommer att anskaffas inför kommande utställningar. 

 Där tackade Kicki och Birgitta för sig och lämnade mötet. 
 
§ 44 Ekonomi, rapport 
 Allt är bokfört till och med sista maj och inget anmärkningsvärt att notera, 

meddelade Hans Olofsson som en kommentar till den ekonomiska rapport han 
tidigare försett styrelsen med. 

 
§ 45 Utbildning, rapport 
 Magnus rapporterade att en privat kursanordnare vill ha in annons på SSRK 

Smålands hemsida. Han förutskickade att han kommer att ta bort företagsnamnet 
i annonsen och sedan lägga ut den. Styrelsen godkände detta då det ligger helt i 
linje med de bestämmelser som gäller för privata annonsörer på hemsidan, något 
också kursanordnaren ifråga informerats om. 

  
Styrelsen beslutade att med 1 000 kronor/person sponsra de aktiva instruktörer i 
avdelningen som önskar delta i det tvådagars-seminarium som SSRK inbjuder 
till i slutet av juli. Ledare för seminariet: Keith Mathew. 

 
§ 46 Viltspår, rapport 
 Jennifer rapporterade  

att uttagningen till SM i viltspår är klar. Smålands representant är Huntley’s 
Amazing Anya med Lasse Andersson som förare och 

 att ett 30-tal viltspår har genomförts och bland deltagarna har funnits flera 
danska ekipage. 

 
§ 47 Jakt Spaniel, rapport 
 Två spanielprov har lagts ut på hemsidan, meddelade Eva Masthagen. Proven, 

ett B-prov ena dagen och ett A-prov nästa dag, går i nybörjarklass. Platsen är 
Öland. 

 Eva försöker också få till en kurs med anledning av de nya provreglerna. 
 
§ 48 Jakt Retriever, rapport 

En markägare har erbjudit sig att ställa marker till förfogande för ett prov i 
kvalificeringsklass, meddelade Sven som också håller i de fortsatta kontakterna. 
Han berättade också att Smålands-proven från och med denna dag finns utlagda 
för anmälan online. 
Sven påminde om en remiss om A-provsverksamhetens fortsatta utveckling. 
Styrelsen beslutade att styrelseledamöterna läser på och att ärendet tas upp på 
nästa styrelsemöte. 
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§ 49 Övrigt 
 Informationsansvarig på HS, Ralf Falkeland, har noterat att SSRKs logga inte är 

rätt återgiven på Smålandsavdelningens hemsida. Ulla i uppdrag att be Kristin 
Wärnbring kontakta Falkeland i ärendet. 

 Inga övriga frågor togs upp varför punkten lämnades. 
 
§ 50 Kommande möten 
 Nästa styrelsemöte sker per telefon den 15 augusti kl 19 00. Inga ytterligare 

möten bokades.  
 
§ 51 Mötet avslutas 
 Här tackade ordförande Morgan Thorell HS-representanterna Sverker 

Haraldsson och Maria Köhlström för deras medverkan samt övriga 
mötesdeltagare och avslutade mötet. 

 
 Vid protokollet 
 
 Ulla Görl-Appelkvist 
 Ulla Görl-Appelkvist 
 
 
 Justerat 2 juli 2012  Justerat 3 juli 2012 
 
 Morgan Thorell  Magnus Lindström 

Morgan Thorell  Magnus Lindström 
  


