
 
 

 
Smålandsavdelningen  Sammanträdesdatum        1/5 
   2013-01-29 
 
Telefon-styrelsemöte  § 86 - 105 
 
Närvarande: Morgan Thorell, ordförande 

Sven Ludvigsson  
Hans Olofsson 

 Ulla Görl-Appelkvist 
 Magnus Lindström  

Harald Hofsö, ersättare för Jennifer Hofsö 
 Kicki Kindstrand 
 
§ 86 Mötet öppnas 
 Ordförande Morgan Thorell hälsade välkommen och öppnade mötet. 
 
§ 87 Val av justerare 
 Att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Kicki Kindstrand. 
 
§ 88 Valberedningen, rapport 

Sekreteraren förmedlade dagsläget vad gäller valberedningens arbete. De 
flesta tunga poster i styrelsen har täckts in och valberedarna jobbar vidare. 

 
§ 89 Fastställande av dagordning 
 Uppgjort förslag till dagordning antogs i befintligt skick. 
 
§ 90 Föregående mötes protokoll 

Protokollet från styrelsemötet den 21 november 2012 lades till handlingarna. 
 
§ 91  Inkomna skrivelser 
Från                                Ankomst        Angående________________________________ 
 
Henrik Johansson 121123 Önskemål om engelska domare för cocker spaniel 
   vid SSRK-utställningar  
Kansliet  121126 UTG 188 – Protokollsutdrag § 388 HS-protokoll  
   2012-11-02--04 
”  121126 UTG 189 – Protokollsutdrag § 396 HS-protokoll 
   2012-11-02--04 
”  121126 UTG 191 – Protokollsutdrag § 406 HS-protokoll 
   2012-11-02--04 
”  121126 UTG 198 – Protokollsutdrag § 454 HS-protokoll 
   2012-11-02--04 
”  120914 UTG 199 – Protokollsutdrag § 455 HS-protokoll 
   2012-11-02--04 
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”  121214 Protokoll Avelskom. 120821 
”  121214 Protokoll Ext.kom. 120711 
”  121214 Protokoll Ext.kom. 120727 
”  121214 Protokoll Ext.kom 120821 
”  121214 Protokoll RetrjkomA 120705 
”  121214 Protokoll RetrjkomB 120814 
”  121214 Protokoll SSRK HS 120901-02  
”  121214 Protokoll Tolljkom. 120828 
”  121214 Protokoll Utb.kom. 120729 
”  121214 Protokoll Utb.kom. 120808 
”  121214 Protokoll Viltspkom. 120627 
”  121221 480 – Supplement till utst.reglerna fr 130101
  121221 491 – SKK Tävlavd om viktiga punkter inför  
   2013  
”  121221 UTG 215 – Ang- bedömning av Working Test 
”  121221 Protokoll Ext-kom. 121010 
Kansliet  121221 Protokoll Ext-kom. 121024 
”  121221 Protokoll HS-möte med bilagor 121102-04 
”  121221 Protokoll RJK A 120816 
”  121221 Protokoll RJK A 120920 
”  121221 Protokoll RJK A 121016 
”  121221 Protokoll RJK B120704 
”  121221 Protokoll RJK B 120918 
”  121221 Protokoll Tollingjaktkom. 121018 
”  121221 Protokoll Ungdomskom. 120922 
Birgitta Kåberger 130108 Avsägelse från styrelseuppdrag 
Kicki Kindstrand 120110 Annons till Apportören (Grännautställningen) 
Kansliet  130111 Nya auktorisationer exteriördomare 
”  130111 Reviderat regelhäfte för utbildning av ext.domare 
”  130111 Pressmeddelande: Rashunden fortsatt populärast 
Sven Ludvigsson 130114 Retrieverjaktprov 2013 
Kansliet  130118 § 38 HS-protokoll 12-13 januari, ojust. paragraf 
”  130118 Ny domarauktorisation för tollingjaktprov, C
   Lundström 
”  130122 SKK-remiss ang. ändrade grundregler 
”  130125 Brev till viltspåransvariga i SSRKs avdelningar 
”  130125 Reseersättningsdokument som tillämpas av SKK 

130125 Inbjudan till SLU-konferens om sjukdomar 
”  130125 Protokollsutdrag § 18 HS-möte 130112-13 
”  130125 Protokollsutdrag § 64 HS-möte 130112-13 
§ 92 Avsända skrivelser 
Från Till Datum Angående   ________ 
SSRK Små Apportören 130112 Annons: Utställningen i Gränna 2013 
SSRK Små Apportören 130114 Retrieverjaktproven 2013 i Småland 
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§ 93 Ekonomisk rapport 

Hans Olofsson gav några kommentarer kring de ekonomiska dokument han 
tidigare försett styrelsen med. 
 
Styrelsen beslutade anta såväl balans- och resultatrapporten som förslaget 
till budget för 2013 att presenteras avdelningens revisorer. 
 
En fråga om ”för tidig” återbetalning av startavgift vid B-prov diskuterades 
rent strategimässigt. Ärendet i korthet: Ägaren kommer inte till start, anmäler 
att tiken löper. Hon lovar komma in med intyg och får startavgiften tillbaka. 
Inget intyg kommer, ingen återbetalning sker trots flera påstötningar och 
faktura.  
 
Styrelsen beslutade att fortsätta kräva tillbaka startavgiften. Ett renhetskrav 
gentemot alla ärliga startande, bland annat. 
 

§ 94 Utställning, rapport 
 Såväl utställningen i Moheda i mars som den i Gränna i juni är helt under 
 kontroll, meddelade Kicki. Antalet anmälningar till Moheda hittills pekar mot 
 samma uppslutning som föregående år. 
 
§ 95 Utbildning 

a. Rapport 
Magnus Lindström rapporterade att den nyutbildade instruktören Olle Lydén 
kommer att hålla två kurser under året. 
 
Annika Norrman, Lenhovda, kommer att hålla två kurser i maj: Dag 1 och 2 
kurs för unghundar, dag 3 och 4 kurs för öppen- och elithundar. 
 
b. Provledarutbildningen 
Magnus informerade om att sex personer anmält sig till provledar-
utbildningen i Småland i mars. En är ny som provledare, de andra fem redan 
rutinerade. Hans förslag är att kursen går över en dag bara. Priset vid 
tvådagarskurs är 1700 kronor per person vilket inkluderar mat och 
övernattning. HS bestrider deltagarnas kostnader, avdelningen lärararvodet. 
 
c. Fråga från Strandabygdens Kennelklubb, Mönsterås 
Strandabygdens Kennelklubbs förfrågan om dess möjlighet att köpa in sig på 
en plats i SSRK-arrangerad kurs för jakthundsinstruktörer diskuterades. 
Kursen drivs av SSRK centralt men vår avdelning måste ta ställning till för 
eller emot med tanke på konkurrenssituation och liknande. 
 
Styrelsen beslutade att eftersom den aktuella kursdeltagaren är medlem i 
SSRK är ett deltagande möjligt men att hon i så fall åläggs hålla ett antal 
kurser i SSRK-regi. Magnus håller fortsatt kontakt. 
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§ 96 Viltspår, rapport 

För närvarande har det varit lugnt på viltspårfronten, meddelade Harald Hofsö 
i sin hustrus ställe.  
 
När det gäller SM i Viltspår i början av augusti kommer man att ha ett möte 
den 3 mars för ytterligare planering av arrangemanget. Även om Jennifer inte 
blir kvar som viltspårsansvarig under 2013 är hon beredd att hjälpa till med 
diverse administrativa göromål.  

 
§ 97 Jakt spaniel, rapport 
 Inget att rapportera varför punkten lämnades. 
 
§ 98 Jakt, retriever 
 Programmet för årets B-jaktprov är redan lämnat för publicering i Apportören 

samt för införande på vår egen hemsida, rapporterade Sven Ludvigsson. 
Proven har något mindre omfattning än under fjolåret men vid många 
anmälningar finns alltid möjlighet att lägga till någon ruta och skaffa 
ytterligare en domare, noterade han också. Domare till proven är bokade, 
endast en provledare saknas. 

 
Vad gäller C-proven och Smålandsmästerskapet ligger de för tillfället i 
malpåse eftersom inga visat intresset att åta sig arrangörskap, konstaterade 
Sven också. 

 
§ 99 SKK-remiss ang. ändrade grundregler 
 Styrelsen beslutade enhälligt att genomgående tillstyrka de ändringsförslag 
 som remissen presenterar. Inga övriga kommentarer framfördes. 
 
§ 100 Profilkläder 2013 
 Styrelsen beslutade att som avdelningens profilkläder 2013 erbjuda den 

svarta fleecertröjan (samma som 2012) samt en softshell-jacka – båda med 
SSRKs broderade logotype på ryggen. 

 
§101 Elmia Game Fair 2013  
 Avdelningens upprop på hemsidan om villiga personer som ställer upp som 

”SSRK-ambassadörer” på Elmia Game Fair vid Kristi Himmelsfärdshelgen 
har inte gett något napp. Morgan åtog sig att skriva till uppfödare i Småland 
och be om deras engagemang. 

 
§ 102 Inför årsmötet 
 Konstaterades att det mesta är under kontroll och att allt årsmötesmaterial 

läggs ut på hemsidan där den som vill ha materialet i utskrivet skick ordnar  
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detta själv. Dock ordnar sekreteraren så att det finns ett antal dagordningar att 
tillgå vid mötet. Ytterligare några detaljer togs upp och fann sina lösningar. 

 
§ 103 Övrigt 
 Punkten lämnades eftersom inga övriga frågor togs upp. 
 
§ 104 Kommande möten 
 Nästa styrelsemöte:   16 mars kl 14 00. 
 Årsmöte:    16 mars kl 17 00 
 Konstituerande styrelsemöte  17 mars på förmiddagen. 
    
§ 105 Mötet avslutas 
 Morgan Thorell tackade för kvällens överläggningar och avslutade mötet. 
 
 Vid protokollet 
 
 Ulla Görl-Appelkvist 

Ulla Görl-Appelkvist 
 
   
 Justerat den 31 januari 2012 Justerat den 31 januari 2012  
 
 Morgan Thorell  Kicki Kindstrand 
 Morgan Thorell  Kicki Kindstrand 
  
 


