
  
 

Protokoll               1/5 

Smålandsavdelningen Sammanträdesdatum 

Plats: Telefonmöte  2020-11-07            

Tid: 10:00    § 106-125  

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

Storm, Gunilla Skogh, Eva Masthagen  

Ej närvarande: Kent Samuelsson, Sara Djurstedt och Ingela Karlsson 

 

§ 106 Mötet öppnas 

 Ordförande Maria Cedersmyg hälsade välkommen och öppnade telefonmötet 

§ 107 Val av justerare 

 Gunilla Skogh valdes att jämte ordförande justera dagens protokoll. 

§ 108 Fastställande av dagordning  

 Dagordningen fastställdes 

§ 109 Föregående mötesprotokoll  

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

cirka 7000 kr.  

Beslut:Ja till att köpa in och skapa en WT-pool till i södra delen i Småland, Ca 

60 dummisar och som det står SSRK Småland på 

Materialansvarig blir Anna-Lena Andersson. Marie kontaktar henne och skaffar 

materialet. 

Träningsjakt, Maria pratat med Lotte Lydeking, förslag om Karsholm. Ej helt 

klart om hur allt ska vara upplagt för att få en adekvat offert, Maria jobbar 

vidare med detta. 

Marie har tagit 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 – klart.  

Vi ska inventera alla våra lager - pågående arbete. Gunilla skickar ut listor.  
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§ 110 Inkomna skrivelser 

Från Dnr Ankomst Angående__________________________________ 

Kansliet        060-485.2 20201012 Kompletterande information gällande 

                                                                 exteriörbedömning 

Kansliet         060-488             ” Exteriördomare som ingår i utbildning till 

allrounddomare               

Kansliet   20201015   Protokoll HS-möte 

     ”         ” VU-beslut 

Kansliet 010-252.2 20201022 SKKs Utställnings- och Championatsregler  

                                            2022-2026  

Kansliet 015-069.26  20201029 SKKs Centralstyrelses  Covid-19 rekommendationer 

     ” 050-125.1       ” Remiss - Viltspårdomare Andreas Dahl 

     ” 050-127.1        ” Remiss - Viltspårdomare Mats Andersson 

    ” 060-485.4        ” Information om anordnande av 

                                            Exteriörbedömningar under Covid-19 

    ” 015-069.27      ”   Info från SKK gällande ökad spittspridning av 

                                            Covid-19 

Kansliet 090-1215.1 20201029 Kontroll av medlemskap vid arrangemang 

    ”  20201029  kommittéprotokollen som behandlades på HS-mötet  

                                                                  12-13 september 2020. 

  

§ 111           Avsändaskrivelser_________________________________________________ 

Från          Till           Datum            Angående____________________________ 

SSRK Småland    Apportören   2020-10-22   Information gällande valberedning och årsmöte
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§ 112 Ekonomi, rapport  

Ekonomin är i god ordning och det är bokfört till 31/10. Nordea har begärt in 

vissa handlingar för att säkra att det är firmatecknaren som sköter kontot – 

Maria och Gunilla svarar dem.     

§ 113 Utställning, rapport 

Moheda vinter 2021 kommer att ställas in pga av rådande pandemi och vad 

gäller Gränna utställningen 2021 så ligger det fast än så länge att den kommer 

att genomföras.  

§ 114 Utbildning, rapport  

Marie har bestämt datum för utbildning med Åsa Norrby och Jens Palmqvist 

2021. Kommer att vara i Tranåstrakten. Marie kommer att sätta ihop ett förslag 

hur underlaget för detta ska se ut. 

Kurs för unghund, Olle kommer att titta på ett förslag på detta. 

Olle kommer även att titta lite på olika samträningar, han kommer att lägga ut 

detta på vår hemsida/Fb-gruppen  

§ 115 Viltspår, rapport 

 Händer inte så mycket på denna front just nu, svårt att få domare pga covid. 

§ 116 Jakt Spaniel, rapport 

Kurs 22/11 en full grupp, kommer att ställs in. Eva kommer att meddela de som 

anmält sig och avgiften betalas tillbaka. Nytt datum sätts i vår och de får anmäla 

sig på nytt.     

§ 117 Jakt Retriever, rapport 

 Sista provet genomfördes nyligen. Många anmälda till proven i år, ffa i Ökl.  

Ingela kommer att arrangera ett nytt provledamöte för att planera våren. 

Det behövs fler domare och även provledare. Olle kommer att lägga ut en 

blänkare på FB om detta.  

§ 118 Förhandsbeställning av årets vilt vad gäller vissa arter 

Fredrik har kontakt med en man i Skåne som kan leverera det vi behöver, men 

vill då ha halva viltkostnaden i förskott för att förvara det fram till säsongen. 

Kontrakt bör i så fall skrivas för att säkerställa att SSRK får det som är beställt. 
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Maria tar en kontakt med Andreas on hur detta upplägg kan se ut. Budget, 

kontrakt mm. 

§ 119 Framtida arrangemang – unghundsderbyt 

HS har skickat ut en lista vilka som har anmält sig framåt. Det var inte så länge 

sedan SSRK Småland arrangerade. Vi avvaktar därför med att ge förslag på 

datum för nästa gång Småland ska arrangera. 

§ 120 SKKs Utställnings- och Championatregler 2022-2026 

Anna skickar mail till Sara om detta för att se om det är något som måste 

besvaras. 

§ 121 A-prov Karsholma 

13 december ordnar södra ett A-prov, vi har fått erbjudande om att köpa jakt 12 

december för en rabatterad summa för att arrangera ett A-prov. Vi har 

provledning och funktionärer, budget är gjord. Den budget vi har ligger på 7000 

kr minus att arrangera detta. Ska vi arrangera detta? 

Beslut: alla är eniga i detta är vi röstar för att detta arrangeras. Maria kommer 

att meddela detta till provledning. 

Förslag till att ordna en A-provkommitté nästa år och som även då lägger en 

budget för detta nästa år. Maria kommer att ta kontakt med tilltänkta 

§ 122 Årsmötet 

6/3 kl. 11:00 (med styrelsemöte innan och konstituerande möte efter). 

Planerar för fysiskt möte med möjlighet för digital medverkan. Anmälan innan. 

Olle ansvarar för att allt tekniskt fungerar inför årsmötet och för att hitta lämplig 

plats o lokal.  

§ 123 Övrigt 

▪ Förslag att vid nästa möte ta upp om vi i styrelsen ska ta ut något 

arvode.  

▪ Senast 10 december ska de ansvariga för de olika verksamhetsgrenarna 

presentera en årsplanering inkl. budget för nästa år. Ett dokument per 

verksamhetsgren. Läggs i styrelsens fb -grupp så att vi kan läsa in oss 

på detta. 

▪ Fundera till nästa möte att bjuda in föreläsare som kan föreläsa digitalt 

på årsmötet. Lägg ut i styrelsens fb -grupp. 

▪ Hemsidan, har fått påpekanden om att protokollen inte läggs ut. Olle 

kommer att lägga ut direkt. 
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▪ Nya mailadresser som vi bestämt innan; Olle ansvarar för att ordna. 

▪ Vi skulle behöva lite mer info på vår SSRK Småland fb om vad som 

händer mm. Vi får hjälpas åt med det. 

§ 124 Kommande möte  
 14 december kl 19:00, telefonmöte 

     

§ 125 Mötet avslutas 

 Ordförande Maria tackar för deltagandet och avslutar mötet. 

 

Vid protokollet 2020-11-07   

Anna Ståhlkrantz                   

Anna Ståhlkrantz       

  

Justerat 2020-11-07   Justerat 2020-11-07  

Maria Cedersmyg   Gunilla Skogh 

Maria Cedersmyg    Gunilla Skogh 

 

 


