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Ordinarie styrelsemöte
Telefonmöte

§ 52-67
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Närvarande: Morgan Thorell, ordförande
Sven Ludvigsson till och med § 56 b
Hans Olofsson
Ulla Görl-Appelkvist
Magnus Lindström
Birgitta Kåberger
Adjungerad Harald Hofsö
Frånvarande: Kicki Kindstrand, Jennifer Hofsö
§ 52

Mötet öppnas
Ordförande Magnus Thorell hälsade välkommen och öppnade mötet.

§ 53

Val av justerare
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Birgitta Kåberger.

§ 54

Fastställande av dagordning
Dagordningen justeras så att punkten Jakt, retriever samt HS-remissen med
förslag till organisation av A-provsverksamheten, retriever, flyttas fram. Ny
placering: Nästa punkt efter Föregående mötes protokoll. Därefter fastställdes
dagordningen.

§ 55

Föregående mötes protokoll
Protokollet från styrelsemötet den 25 juni lades till handlingarna.

§ 56

Jakt retriever, rapport
Verksamheten är i full gång och det nya anmälningssättet sjösatt, konstaterade
Sven Ludvigsson som tror att det nya systemet kan bli mycket bra när en del
”barnsjukdomar” rättats till. Systemet underlättar på många sätt, noterade han.

§ 56 b

Remiss A-provsverksamhet
Styrelsen ställde sig positiv till det förslag till A-provsverksamhet som HS står
bakom. Förslaget innebär bland annat att huvudansvaret ligger på HS, att tre
regioner inrättas, Götaland, Svealand och Norrland, och att flera A-prov ska
kunna komma till stånd.
Hans poängterade att det tydligt måste framgå hur ekonomin ska skötas.
Sven fick i uppdrag att formulera ett remissvar där det bland annat framgår att
Smålandsavdelningen ställer sig positiv till förslaget.
Där tackades Sven för sin medverkan och lämnade telefonmötet.

§ 57

Inkomna skrivelser

Från

Ankomst
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Angående_____________________________________________

Kansliet

120629

”

120629

Eva Masthagen
Kansliet
”

120630
120704
120710

”

120710

”
”

120710
120710

”
”

120710
120710

”
”

120710
120810

”

120810

UTG 105 – Domarauktorisation Å Vikström,
retrieverjaktprov
UTG – 106 Domarauktorisation S Haraldsson,
Tollingjaktprov
Avsägelse av suppleantpost i SSRK Småland
Info om rallylydnad från SBK
226 – Godkända nya exteriördomare: C Daniels,
K Henriksson, J Herngren, J Karlsson, G Skallman,
C Östman
253 – SKK-information ang nya blanketten Bestyrelserapport samt instruktioner om handläggning
254 – Information om nya avtal för uppfödare
255 – Pressmeddelande och remissyttrande ang.
djurskyddsutredn. och djurskyddslagen (Bilaga)
258 – Ny policy inom SKK för digitala medier
Protokoll SSRK Fullmäktige + röstlängd 2012-0512 - 13
Protokoll SSRK HS Konstituerande 2012-05-13.
UTG 123 – Meddelande om nyauktoriserade domare
Spaniel nybörjarprov + vatten A & B samt viltspårsprov
UTG 134 – Information om avstängd hund, NSDTR
SE40200/2010

Ingen hade något att ta upp med anledning av inkomna skrivelser varför punkten
lämnades.
§ 58

Avsända skrivelser

Från

Till

Datum

SSRK Små Apportören 120815
§ 59

Angående__________

__________

Grattis till småländske viltspårvinnaren (text & bild)

Ekonomi, rapport
Ekonomin är under kontroll, löd kassörens korta rapport. Styrelseledamöterna
hade i vanlig ordning fått aktuella ekonomiska rapporter översända i förväg.

§ 60
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Utställning, rapport
Nytt utställningstält med extra stolpar och sidor har inköpts. Vi kommer att köpa
in bord till ringtälten då Jönköpings kommuns bord är för stora och så vi slipper
vara beroende av kommunen till utställningarna. Vid senaste utställningen i
Gränna hade kommunen missat att köra ut bord.
I övrigt lugnt – domare till 2013 års utställningar är redan klara, förmedlade
Birgitta Kåberger.

§ 61

Utbildning, rapport
Magnus Lindström rapporterade att Olle Lydén gjorde sin sista helg på
instruktörsutbildningen den 4-5 augusti.
Han meddelade också att tre instruktörer tog vara på möjligheten att delta i
Keith Mathews kurs i slutet av juli.

§ 62

Viltspår, rapport
Efterfrågan på viltspår har varit ganska liten under semesterperioden, noterade
Harald Hofsö i sin egenskap av ersättare för Jennifer.

§ 63

SM i Viltspår 2013
Med anledning av att det småländska ekipaget Lars Andersson och Huntley’s
Amazing Anya vann årets SM i Viltspår ska Smålandsavdelningen stå som
arrangör av 2013 års SM i Viltspår. Harald presenterade ett förslag till plats
mellan Vetlanda och Växjö dit många hundarrangemang tidigare förlagts.
Anläggningen med herrgård och vandrarhem samt uppställningsplatser för
husvagnar och husbilar är fortfarande ledig den tänkta helgen 2-4 augusti
2013, noterade han. Harald fick rådet att omgående preliminärboka anläggningen. Han fick också några tips på människor som kan ställa upp och hjälpa
till.
Paret Hofsö fick i uppdrag att göra en preliminär budget. Från HS utgår en
startbudget på 8 000 kronor.

§ 64

Jakt spaniel, rapport
Ingen rapport varför punkten lämnades. Dock kunde kassören bidra med
upplysningen att en deltagare anmält sig till lördagens nybörjarprov.

§ 65

Övrigt
Inga övriga frågor anmäldes varför punkten lämnades.

§ 66

Kommande möten
De två kommande styrelsemötena bestämdes till
21 november 2012 i Studiefrämjandets lokaler i Jönköping dit valberedarna
bjuds in samt
29 januari 2013 som telefonmöte
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Årsmötet bestämdes preliminärt till den 16 mars 2013. Sekreteraren i uppdrag
att undersöka så att det inte kolliderar med någon större sammandragning inom
SSRK. Kassören åtog sig att undersöka lämplig plats för årsmötet.
§ 67

Mötet avslutas
Här tackade Morgan Thorell sina styrelsekamrater och avslutade mötet.
Vid protokollet

Ulla Görl-Appelkvist
Ulla Görl-Appelkvist
Justerat den 24 augusti 2012

Justerat den 24 augusti 2012

Morgan Thorell

Birgitta Kåberger

Morgan Thorell

Birgitta Kåberger

