
 
 

 
Smålandsavdelningen  Sammanträdesdatum        1/5 
   2012-11-21 
 
Ordinarie styrelsemöte  § 68 - 85 
 
Närvarande: Morgan Thorell, ordförande 

Sven Ludvigsson  
Hans Olofsson 

 Ulla Görl-Appelkvist 
 Magnus Lindström 
 Birgitta Kåberger  

Jennifer Hofsö med make Harald 
 Kicki Kindstrand 
Adjungerad:  Susanne Eng, sammankallande i valberedningen  
 
§ 68 Mötet öppnas 
 Ordförande Morgan Thorell hälsade välkommen och öppnade mötet. 
 
§ 69 Val av justerare 
 Att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Sven Ludvigsson. 
 
§ 71 Fastställande av dagordning 

Beslutades att punkten ”Valberedningen har ordet” (§ 70) läggs in när 
Susanne anlänt. I övrigt inga ändringar. 

 
§ 72 Föregående mötes protokoll 

Protokollet från styrelsemötet den 25 augusti lades till handlingarna. 
 
§ 73 Inkomna skrivelser 
Från                                Ankomst        Angående________________________________ 
 
Kansliet   120817 UTG 137 – Anmälan/Inventering: Efterfrågan på  
   handledare till diplomeringsutbildning för SSRK- 
   instruktörer  
”  120824 280 – Protokollsutdrag från Utställningskommittén
   SKK, Mäting.CK/Cert i jaktklass/Sup/rökning 
  120824 283 – Vägledning vid tolkning av grundreglernas
   avelsparagraf 2, avelsetik 
”  120824 284 – Meddelande om tillträdesförbud på
   arrangemang inom SKK-organisationen 10 jul -
   10 dec 2012 för Susanne Söderberg, Kungsbacka 
”  120824 UTG 138 – Viktig info till ordföranden i 
    avdelningar och rasklubbar ang. SSRK Prov 
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Kansliet  120914 UTG 143 – Info om rådande rutiner vid anlitande 
av   utländsk domare för special- och/eller rasklubbar 
”  120914 UTG 146 – Datum för förslag till SKKs förtjänst-
   tecken och Hamiltonplaketten 2013 
”  120914 UTG 147 – Information om protokollsutdrag ang 
för-   ändring av anmälningsavgift för viltspårprov inom
   SSRK    
”  120914 UTG 149 – Påminnelse om remiss för A-
provsverk-   samheten, retriever, fr o m 2013 
”  120914 305 – Förtydligande gällande utländska hundar på
   tävling 
”  120914 306 – Ny information om tidigare avst. hund, 
tollare   SE40200/2010 Fagerlands Röda Rallie Di Ziel 
”  120914 310 – Påminnelse att anmäla till sem. för 
domaransv. 
   och utställningsansv., öppnad för raskl + förlängd 
   anmälningstid  
SSRK Värmland 120921 Inbjudan till utb. WT/C-provsdomare 20-21 
oktober 
Kansliet  120921 318 – Regler för Utställningskommitténs 
funktionärs- 
   stipendium 
”  120921 319 – Information från SBK gällande SBK 
Tävling 
”  120921 328 – Auktorisationer exteriördomare 
Kicki Kindstrand 120924 Annons Moheda-utställningen 3 mars 2013 
Sven Ludvigsson 120924 Remissvar om A-provsverksamheten 
Magnus Lindström 120925 Ansökan om att gå instruktörsutbildning 
2012/2013 
Kansliet  120928 Protokollsgrupp SSRK HS 120331 samt 
   kommittéprotokoll 
”  120928 Protokollsgrupp SSRK HS 120531 samt 
   kommittéprotokoll 
Labradorklubben 120930 Önskad domarpolicy för labrador 
retrieverklubben 
Kansliet  121005 375 – Protokollsutdrag SKK Jhk 120905–06, § 
66 
Hans Olofsson 121011 Ekonomisk rapport 
Kansliet  121012 UTG 165 – Ansökan om utställningar 2015 
”  121012 Protokoll SSRK HS 120616-17 
”  121012 Protokollsgrupp SSRK HS 120728 
STOKK  121012 Inbjudan till kurs för blivande 
utst.administratörer 
Kansliet  121031 Förfrågan från Elmia Game Fair inför 2013 
Hans Olofsson 121105 Ekonomirapporter 
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Kansliet  121109 UTG 182  Ansökan om viltspårprov 2013 
”  121109 Protokoll Avelskom. 120821 
”  121109 Protokoll Extkom. 120711 
”  121109 Protokoll Extkom. 120727 
”  121109 Protokoll Extkom. 120821 
”  121109 Protokoll HS120901 
”  121109 Protokoll RjkomA 120705 
”  121109 Protokoll RjkomB 120814 
”  121109 Protokoll Tolljkom 120828 
”  121109 Protokoll Utbkom 120729 
”  121109 Protokoll Utbkom 120808 
”  121109 Protokoll Viltspkom 120627 
  

Skrivelsen från kansliet 121005 om Elmia Game Fair 2013 och SSRKs 
medverkan där diskuterades.  
Beslutades att Morgan kontaktar Olof Lydén för att höra om han är 
intresserad av att engagera sig i denna mässa även 2013. Nästa steg: Upprop 
på Hemsidan. 
 

§ 70 Valberedningen har ordet 
 Förhandlingarna ajournerades, valberedningens sammankallande, Susanne 
Eng, hälsades välkommen och fick ordet. Hon redogjorde för hur långt 
valberedningen hittills kommit, hörde sig för om de sittande ledamöternas 
intresse att fortsätta i styrelsen respektive vilja att ställa sina platser till 
förfogande om valberedningen hittar andra, intresserade personer.  
Efter ytterligare en stunds samtal tackades hon för sin medverkan. Därefter 
återupptogs förhandlingarna. 
  

§ 74  Avsända skrivelser 
 
Från Till Datum Angående__________   ________ 
 
SSRK Små Apportören 120925 Annons: Utställningen i Moheda 2013 
” SSRK HS 121002 Remissvar om A-provsverksamheten 
” Apportören 121009 Annons: Årsmöte och Utmärkelser 
     
§ 75 Ekonomisk rapport 

Hans Olofsson konstaterade att ekonomin ser mycket god ut även om inte 
alla B-prov ännu hunnit redovisas. 
Han rapporterade också att han på inrådan av revisorerna påbörjat ett excel-
program för redovisning av avdelningens inventarier respektive lager. Alla 
som har inventarier eller förbrukningsartiklar tillhörande avdelningen 
ombads att rapportera in detta till kassören före jul.  
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Även avskrivningstakten för inventarier diskuterades. 
Konstaterades att avdelningen behöver köpa in ytterligare en frys för 
förvaring av vilt. 
Hans tackades för sitt arbete och sin rapport. 

       
§ 76 Utställning, rapport 

Allt är klart inför marsutställningen i Moheda, konstaterade Birgitta 
Kåberger. Även inför utställningarna 2014 är domare, platser och mycket 
annat klart. 
Paret Birgitta Kåberger och Kicki Kindstrand tackades för sitt jobb varpå 
punkten lämnades. 

 
 § 77 Utbildning, rapport 

Magnus Lindström vidarebefordrade idel lovord från Olof Lydén och den 
instruktörsutbildning han gått. Mycket givande tyckte ”eleven” som kommer 
att dra igång utbildningar till våren. 
Magnus Lindström har avverkat sin första helg av fyra på den 
instruktörsutbildning på diplomerad nivå som styrelsen rekommenderat 
honom till. Även han var mycket positiv till sin kurs. 

 
§ 78 Utbildning av provledare 

Enligt de nya bestämmelserna måste provledare vid jaktprov för retriever 
vara certifierade. Avsikten är att säkerställa en viss kvalitet på proven oavsett 
var och av vilka de arrangeras. Med anledning därav ordnar SSRK Småland 
en helgkurs den 23-24 mars 2013 med Carina och Leif Asp som handledare. 
De som redan har med sig ett antal år som provledare i bagaget behöver inte 
delta hela helgen. Plats, kostnadsfördelning och andra detaljer återstår att 
lösa. 

  
§ 79 Viltspår, rapport 

Intresset för viltspår har varit något mindre i år än föregående år, konstaterade 
paret Hofsö. 
Förberedelserna för SM i Viltspår är i full gång. Ytterligare några personer 
behöver raggas till kärntruppen för arrangemanget.  
Styrelsen beslutade att Jennifer bokar Asa Herrgård för SM i Viltspår den 2-
4 augusti, sänder kassören en preliminär budget före nyår och sätter in en 
blänkare på avdelningens hemsida för att den vägen hitta funktionärer. 
Jennifer och Harald tackades och punkten lämnades. 

 
§ 80 Jakt spaniel, rapport 
 Inget att rapportera varför punkten lämnades. 
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§ 81 Jakt, retriever 
 Även i år har B-proven dragit färre deltagare än vad det funnits plats för, inte 

minst under våren. Det gör att vi sett över planeringen inför nästa år för att 
vara mer flexibla, rapporterade Sven Ludvigsson. 

 När det gäller A-prov hade vi förhoppning om att kunna arrangera KKL på 
en gård, men tyvärr rann det ut i sanden på grund av för dålig vilttillgång, 
sade Sven också och fick tack för sitt jobb. 

 
§ 82 Profilkläder 2013 
 Diskuterades kring profilkläder för 2013. Ett förslag från Hans var någon typ 

av vindjacka med brodyr på ryggen. Förslaget togs emot positivt varför han 
forskar vidare kring detta. 

 
§ 83 Övrigt 
 Punkten lämnades eftersom inga övriga frågor togs upp. 
 
§ 84 Kommande möten 
 Nästa styrelsemöte blir den 29 januari 2013 i form av telefonmöte. 
 Programmet för årsmötet på Osaby Säteri i Lammhult den 16 mars 

beslutades få följande utseende: 
 Lördag 16 mars kl 13 00: Lunch för styrelsen 
 ”                         kl 14 00: Styrelsemöte 
 ”                         kl 17 00: Årsmöte 
 ”                         kl 19 00: Middag för alla årsmötesdeltagare 
 Anmälan senast 2 mars till Hans Olofsson, olofsson@brevet.se 
 Söndag 17 mars: Konstituerande styrelsemöte. 
    
§ 85 Mötet avslutas 
 Morgan Thorell tackade för kvällens överläggningar och avslutade mötet. 
 
 Vid protokollet 
 
 Ulla Görl-Appelkvist 

Ulla Görl-Appelkvist 
 
   
 Justerat den 27 november 2012 Justerat den 25 november 2012  
 
 Morgan Thorell  Sven Ludvigsson 

Morgan Thorell  Sven Ludvigsson 
  


