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Plats: telefonmöte   2020-04-29            

Tid: 18:00         § 42-56   

Närvarande: Maria Cedersmyg, Gunilla Skogh, Anna Ståhlkrantz, Inger Andersson, Marie 

Storm, Olof Lydén, Eva Masthagen 

Ej närvarande:, Kent Samuelsson, Sara Djurstedt, Ingela Karlsson 

§ 42 Mötet öppnas 

 Ordförande Maria Cedersmyg hälsade välkommen och öppnade telefonmötet 

§ 43 Val av justerare 

 Att jämte ordförande justera dagens protokoll valdes Olle Lydén 

§ 44 Fastställande av dagordning  

Dagordningen fastställdes med tillägg för en extra punkt framförd av Eva 

gällande spanielverksamheten, ligger under § 52 samt en punkt gällande beslut 

viltspår § 51 från Inger. 

§ 45 Föregående mötesprotokoll  

Delta på Sollidens familjedagar: Olle tar kontakt med Pernilla för att höra om 

det blir inställt. 

Uppföljning av Olle som webbansvarig, övertag från tidigare webbansvarig ej 

helt klart ännu 

Olle åtog sig att undersöka om det finns förutsättningar att hyra ett varmförråd 

att förvara allt materiel i: Finns möjligheter men är ganska dyr lösning  

Förslag på att lägga upp dubbelt av detta för att kunna ha det på två ställen då 

det innebär mycket resande för att hämta detta. 

BESLUT:  

1.Budget för vad det kostar att köpa in dubbel uppsättning av för att kunna 

arrangera ett WT, Gunilla kollar på detta 

2. Leta fram någon i södra delen som kan hålla material  

- Maria och Olle kollar detta 
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3. ett system för att kvittera ut och checka in saker,  

-Maria gör ett dokument för detta. 

Föregående möte togs upp om att det vore roligt om vi kunde lägga ut lite 

träningstips mm i sociala medier. Frågan jobbas vidare med.  

BESLUT: Olle tar reda på möjlighet hur vi kan lösa det med inloggning på 

SSRK.se och hur vi kan gå vidare i det. 

Ta kontakt med olika instruktörer ffa i småland om att göra tex filmer 

 

§ 46 Inkomna skrivelser 

Från Dnr Ankomst Angående__________________________________ 

Kansliet  20200327 Nya restriktioner från CS gällande klubborganiserad 

                                           verksamhet 

Kansliet  2020401 Uppdaterad information avseende konsekvenser av 

                                            COVID-19 publicerad på SKK.se 

Hans Olofsson 20200418 Angående arrangera jaktprov under begränsade  

                     former. 

§ 47              Avsändaskrivelser_________________________________________________ 

Från         Till         Datum        Angående_______________________ 

SSRK Småland     Kansliet        20200327     Tillstyrkande av förslag på höjt domar-  

                             arvode i viltspår Dnr 050-116 

SSRK Småland     Viltspårskommittén 20200329 Meddelande om att SSRK Småland kan 

                                                                                   arrangera Viltspårsmästerskapet tidigast    

                                                                                   2022 (svar på förfrågan till samtliga avd)

    

§ 48 Ekonomi, rapport 

Ekonomin är i god och bokfört till 31/3-20. Mycket återbetalningar för WT-

tenhult och som tar tid men snart är klart. 
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§ 49 Utställning, rapport 

Domarna till nästa års utställning, 2021, i Moheda är bokade. Sara håller även 

på med Grännautställningen 2021. 

§ 50  Utbildning, rapport 

Händer inte så mycket just nu men att vi funderar vidare lite för vad som vi kan 

arrangera framåt i tiden, dock kommer det kanske bli svårt med kursverksamhet 

på ett tag.     

§ 51 Viltspår, rapport 

Mail kommer till viltspåransvarig angående inköp av chipläsare. Frågan 

kommer vi att ta med till nästa möte då styrelsen behöver fundera lite på detta. 

Inger svarar henne att vi kommer funderar vidare då vi inte fattat beslut i frågan. 

 BESLUT: Tas upp på nästa möte ang. chipläsare   

Med anledning av Covid-19 föreslår viltspårskommittén att 75 årsjubileums 

viltspårproven fortgår enligt plan när restriktionerna är hävda och istället äger 

rum hösten 2020 och våren 2021.  

Ordinarie spårprov i juni flyttas fram då det är osäkert i Corona-tider. Så snart vi 

ser att restriktionerna lättar så kommer ny information.  

SSRK kan fortfarande hålla på med rörliga prov. Olle skriver in detta på 

hemsidan. Domare eller hundförare som tillhör riskgrupp ska ej delta, samt ej de 

som har längre resor.  

§ 52 Jakt Spaniel, rapport  

Bokat in vattenprov 22/8 och hoppas kunna genomföras med nuvarande 

restriktioner.  Plats är ännu ej klart. Eva lämnar budget till styrelsen för detta.  

BESLUT: Eva lämnar in budget för vattenprov spaniel 

Avgift för spanielprov.  

BESLUT: Eva kommer vi nästa möte redovisa hur det ser ut för övriga SSRK i 

Sverige  

Eva har mailat alla spanielklubbar och presenterat sig. Erbjudit sin hjälp då hon 

är instruktör. Eva skickar kopia av allt till sekreterare 

Eva behöver ett konto för vart man ska skicka pengarna vid anmälningarna. 

Gunilla skickar detta till Eva.  
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§ 53 Jakt Retriever, rapport 

 Inget nytt att komma med det mesta ligger stilla just nu 

§ 54 Övrig 

 Inget att ta på denna punkt 

§ 55 Kommande möte  

 27 maj kl 18:00 telefonmöte 

     

§ 56 Mötet avslutas 

 Maria tackar för deltagandet och avslutar mötet. 

 

Beslut som togs på mötet och som följs upp kommande möte 

§ 45 1.budget för vad det kostar att köpa in dubbel uppsättning av för att kunna 

arrangera ett WT, Gunilla kollar på detta 

2. Leta fram någon i södra delen som kan hålla material – Maria och Olle 

3 ett system för att kvittera ut och checka in saker, Maria gör ett dokument för 

detta. 

• Olle tar reda på möjlighet hur vi kan lösa det med inloggning på SSRK.se 

och hur vi kan gå vidare i det. 

§ 52 Eva lämnar in budget för vattenprov spaniel 

Eva kommer vi nästa möte redovisa hur det ser ut för övriga SSRK i Sverige 

gällande avgift för spanielprov 

 

Vid protokollet 2020-05-03   

Anna Ståhlkrantz                   

Anna Ståhlkrantz       

  

Justerat  2020-05-   Justerat 2020-05 

    

Maria Cedersmyg    Olof Lydén 


