
  
 

Protokoll              1/5 

Smålandsavdelningen Sammanträdesdatum 

Plats: Telefon   2020-09-23           

Tid: 18:00        § 88 - 105 

 

Närvarande: Maria Cedersmyg, Anna Ståhlkrantz, Inger Andersson, Olof Lydén, Marie 

Storm, Eva Masthagen  

Ej närvarande: Kent Samuelsson, Sara Djurstedt, Ingela Karlsson och Gunilla Skogh

  

 

§ 88 Mötet öppnas 

 Ordförande Maria Cedersmyg hälsade välkommen och öppnade telefonmötet 

§ 89 Val av justerare 

 Marie Storm valdes att jämte ordförande justera dagens protokoll. 

§ 90 Fastställande av dagordning  

 Dagordningen fastställdes. 

§ 91 Föregående mötesprotokoll  

Rekvisionsblankett framtagen 

Beslut; Styrelsen beslutar att denna godkänns för att användas. 

 Allt är nu klart kring ägandet av vår hemsida.  

 Materialansvarig södra delen ej färdigt ännu.  

 Träningsjakt, Maria har kollat upp om SSRK Småland kan arrangera denna typ 

av träning. Maria har knutit kontakt med en tänkbar arrangör  och vi ska få en 

offert. 
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§ 92 Inkomna skrivelser 

Från Dnr Ankomst Angående__________________________________ 

Kansliet        060-443.        2020-08-13 Remiss särskilda regler för utställningar, regler för  

                                                                 bedömning samt klassindelning och  

                                                                 bedömningsordning 

Kansliet                                    ” Andra remiss särskilda regler för utställningar, regler  

för bedömning samt klassindelning och 

bedömningsordning 

Kansliet        ” Särskilda regler för utställning 

Kansliet                             ” Regler för bedömning  

Kansliet                             ” Klassindelning och bedömningsordning 

Kansliet 075-219.1 2020-08-19 Stockholm Hundmässa ställs in 

Kansliet  065-207 2020-08-20  Nya rutiner för röntgen av leder 

Kansliet       ” Retrieverdomare 

Kansliet   Spanieljaktprovsdomare  

     

Kansliet  2020-08-20 Tollingdomare 

Kansliet          ” WT-domare 

Kansliet  2020-09-09 Hundens vecka 

Kansliet 030-047 2020-09-10 Utbetalning av medlemsavgifter delår 1, 2020 

Kansliet 015-069.25          ” Effekter på SKKs verksamhet och ekonomi av den  

                                            pågående pandemin 
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§ 94            Avsända skrivelser_________________________________________________ 

Från          Till           Datum            Angående____________________________ 

SSRK Småland    SSRK kansli     2020-08-23   Remissvar från SSRK Småland angående  

                                 utställningsregler. 

SSRK Småland    SSRK kansli     2020-08-30   Skrivelse till SSRK HS ang. lottning i  

                                 SSRK Prov 

§ 95 Ekonomi, rapport 

 Ekonomin är i god ordning och det är bokfört till 31/8 

§ 96 Utställning, rapport 

 Inget att rapportera 

§ 97 Utbildning, rapport 

Marie har kontaktat årets instruktörer gällande kurser 2021 med ungefär samma 

datum och upplägg. Inte fått några svar än.   

Marie ska påbörja en kontakt med Smålands Certifierade o Diplomerade 

instruktörer för att se om någon vill hålla kurs i SSRK:s regi.   

Samt ta kontakt med utbildningsansvarig i HS för att så en lista över alla 

certifierade och diplomerade instruktörer inom SSRK detta för att säkerställa att 

rätt uppgifter ligger på hemsidorna.   

§ 98 Viltspår, rapport 

Reseersättning till viltspårsdomare: SSRK:s viltspårsansvarig har fått fråga från 

en domare som vill döma åt Småland men har ett par mil till sina marker.  

Domararvodet 200 kr är lågt och täcker i detta fall inte resekostnad.  

Inger kommer att kolla vidare med ansvarig inom HS SSRK viltspår om 

gällande praxis för reseersättning t spårdomare. 

Styrelsen idag säger: Ja till att vi är intresserade av att använda denna domare 

men under vissa förutsättningar, då vi måste få ekonomin att hålla. 

§ 99 Jakt Spaniel, rapport  

 Vilka startavgifter ska SSRK Småland ta för nybörjarproven A och B? 
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Beslut: Startavgift B-prov Nkl 500 kr. A-prov 650 kr. Öppenklass och 

segrarklass tar vi beslut om när det blir. 

Eva ha börjat planera för nästa års spanielverksamhet, b.la. lite kursförslag. Eva 

tar detta med Marie.   

§ 100 Jakt Retriever, rapport 

 En del prov är utförda och en del kvar. Proven har gått bra att genomföra. 

Öppenklassprovet i Gränna, väldigt många anmälda och vi fick till en domare 

till och därför kunde ta emot fler anmälningar. 

Olle har funderat kring SSRK anordnade träningar. Olle har ett förslag på hur 

detta skulle kunna anordnas. Olle tar kontakt med tänkbara som kan hålla i detta 

och lägger ut på SSRK hemsida och då får man anmäla sig 

§ 101 Försäljning av vilt till medlemmar mot beställning 

Medlemmar hör av sig om var man kan köpa vilt. Förslag är att man får lägga 

beställning och sen levererar Fredrik på angiven tid hemma hos sig. 

Beslut; Fredrik får arrangera denna viltserviceverksamhet. Läggs på hemsidan 

och Fb-sidan. Maria fortsätter kontakten med Fredrik hur detta ska styras upp. 

§ 102 Inventering av våra lager 

 Vi ska inventera alla våra lager. Bör vara färdigt till nästa möte. 

§ 103 Övrigt 

Olle förbereder om nya mailadresser som kommer att vara samma alltid på vår 

sida 

Marie har kollat priser gällande WT material, t.ex. dummisar o termosar, totalt 

cirka 7000 kr. Beslut får tas på nästa möte gällande detta.  

§ 104 Kommande möte  
  

7/11 kl. 10:00 på Tykavik, med start med möte (också digitalt för dem som inte 

kan delta på plats) och sen träning för den som vill.  

Alla medlemmar i styrelsen får i uppgift att fundera på hur vi kan göra för att 

locka så många som möjligt till årsmötet.  

   

§ 105 Mötet avslutas 

 Ordförande Maria tackar för deltagandet och avslutar mötet. 
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Vid protokollet 2020-09-23   

Anna Ståhlkrantz                   

Anna Ståhlkrantz       

  

Justerat 2020-09-27   Justerat 2020-09-23  

Maria Cedersmyg                   Marie Storm 

Maria Cedersmyg    Marie Storm 

 


