
  
 

Protokoll              1/5 

Smålandsavdelningen Sammanträdesdatum 

Plats: Telefon   2020-08-19            

Tid: 18:00        § 70-87 

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

Lydén, Marie Storm, Eva Masthagen och Ingela Karlsson 

Ej närvarande: Kent Samuelsson, Sara Djurstedt  

 

§ 70 Mötet öppnas 

 Ordförande Maria Cedersmyg hälsade välkommen och öppnade telefonmötet 

§ 71 Val av justerare 

 Olof Lydén valdes att jämte ordförande justera dagens protokoll. 

§ 72 Fastställande av dagordning  

 Dagordningen fastställdes utan några tillägg. 

§ 73 Föregående mötesprotokoll 

 Några punkter från föregående protokoll som ännu inte blivit åtgärdade: 

• Rekvisitionsblankett för att kvittera ut material. Maria ska kolla om den även 

fungerar för vilt. Hon kollar med Fredrik om vad han tycker om den. Kollas 

upp till nästa möte. 

• Olle har kollat om möjligheten för SSRK.se, Olle kollar vidare andra 

möjligheter, återkommer nästa möte om detta. Vi måste äga vår webbsida 

för att detta ska bli möjligt. Maria löser detta med vårt webbhotell One.com.  

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

arrangera ett WT, Gunilla kollar på detta, ännu ej gjort, kollar till nästa 

möte 

• SSRK tackar nej till att arrangera elitmästerskapet 

• Materialansvarig södra delen, ännu ej kollat, vi tar frågan till nästa möte 

o B-provs uppsättning hos Fredrik, är ok. 
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§ 74 Inkomna skrivelser 

Från Dnr Ankomst Angående__________________________________ 

Kansliet         015-069.16 20200604 Föreningskommittén informerar - Nya riktlinjer för  

                      års- och fullmäktigemöten 

Kansliet 050-065.10 20200604 Domarauktorisation viltspårdomare Jimmy Björling 

Kansliet 090-1210 20200604 Uppdaterade domarauktorisationer 

Kansliet 045-035.2 20200604 Vi närmar oss sensommarens och höstens provsäsong 

                                            - Ny info om SSRK Prov 

Kansliet 050-119.2 20200604 Remiss - viltspårdomare Eija Mattsson 

Kansliet  20200615 Protokoll HS-möte 2020-05-17 

Kansliet   20200618 Sammanträdesprotokoll från de olika kommittéerna  

                                            inom SSRK  

Kansliet 015-069.20.3 20200618 Uppdaterad information - Covid-19 

Kansliet 090-1208.1 20200702 Beträffande utmärkelsen SKKs Förtjänsttecken 

Kansliet 090-1209.1 20200702 Beträffande SKKs utmärkelse Hamiltonplakett

   

Kansliet 060-478 20200703 Hej och glad sommar  

Kansliet  20200702 Medlemsstatistik 

Kansliet  20200703 Remiss – SKK Särskilda regler för utställningar mm 

   Anm.Vi har ännu inte skickat, Sara tittar på detta nu. 

Kansliet 075-222 20200724 Information rörande nedtagning av dokument på 

                                           SSRKs hemsida 

Kansliet 090-1212 20200724 HS-möte 200628 - protokoll och kommittéprotokoll 

Kansliet      050-085.12.2 20200724 Domarauktorisation viltspårdomare Stefan Blomqvist 
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Kansliet 015-069.23 20200724 Uppdaterad information - Covid-19 

§ 75            Avsända skrivelser_________________________________________________ 

Från          Till           Datum            Angående____________________________ 

Inga avsända skrivelser   

§ 76 Ekonomi, rapport 

 Ekonomin är i god ordning och det är bokfört till 31/7 

§ 77 Utställning, rapport 

 Inget att rapportera 

§ 78 Utbildning, rapport 

Inget nytt att rapportera. Vi pratar om att återaktivera årets kurser till nästa år 

istället. Marie kollar detta framöver. 

Fråga lyftes om att köpa en träningsjakt. Maria och Olle kollar vidare. 

§ 79 Viltspår, rapport 

 Lugnt på denna front just nu.    

§ 80 Jakt Spaniel, rapport  

 § 83 flyttas hit: Inställt vattenprov, spaniel 

Få anmälningar och det togs bort innan anmälningstiden gick ut. Anledningen 

att det ställdes in var att en annan sektion hade prov dagen innan och Eva hörde 

av sig till de som anmält sig och informerade om detta. Här behövs en bättre 

samordning mellan avdelning så att proven inte krockar. 

Eva kollar vidare på om vi kan senarelägga provet och gör ett förslag med en 

budget kring detta, minst 4 anmälningar kommer behövas för att inte behöva 

ställa in. Viktigt med en långsiktig planering över flera år. För att få en bra 

spanielverksamhet kan vi få acceptera att initialt gå minus på detta.  

Beslut: Eva kommer behöva få godkänt innan nästa möte gällande att lägga ut 

provet m.m., vi gör detta mailledes om det skulle behövas. 

Redovisas nästa möte. 

§ 81 Jakt Retriever, rapport 
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Inget att rapportera, se mer under punkt §84 

§ 82 Återbetalning vid avanmälan innan anmälningstiden gått ut. 

Hur ställer sig sektionen till detta när frågan kommer? Det står en del i Regler 

och anvisningar för prov. Alla röstar för följande: 

Beslut: Anmälan är bindande och att vi tar ut en avgift om du avanmäler dig, 

Olle sätter ihop en skrivelse som ska läggas på hemsidan.  

§ 83  Inställt vattenprov, spaniel 

 Se §80 

§ 84  Provledare annan sektion 

Fråga lyft gällande att vara provledare annan sektion och få en provstart där och 

tvärtom. Frågan har lyfts mellan Småland och Västra sektionen och det hänger 

på om båda styrelserna är överens. Gäller löpår, dvs i ett år från det provdatum 

man hjälpte till. Ingela kommer att ta det vidare till aktuell provledare i västra 

som lyfter det med deras styrelse.  

Beslut: Ja, SSRK Småland bifaller detta. 

§ 85 Övrigt 

§ 86 Kommande möte  
 Telefonmöte 23 september kl. 18:00   

 

§ 87 Mötet avslutas 

 Ordförande Maria tackar för deltagandet och avslutar mötet. 

 

Vid protokollet 2020-08-19   

Anna Ståhlkrantz                   

Anna Ståhlkrantz       

  

Justerat 2020-09-12   Justerat 2020-09-12  

Maria Cedersmyg                    Olof Lydén 

Maria Cedersmyg    Olof Lydén 


