
  
 

 

Protokoll              1/3 

Smålandsavdelningen Sammanträdesdatum 

Plats: Digitalt möte via Zoom  2021-04-19            

Tid: 19:00    §§ 41-57 

Närvarande: Maria Cedersmyg, Anna Ståhlkrantz, Olof Lydén, Marie Storm, Eva 

Masthagen (adj). 

Ej närvarande: Gunilla Skogh, Inger Andersson Emilia Bengtsdottir suppl, Kent 

Samuelsson, Sara Djurstedt Petronella Brüggemann (adj)   

§ 41 Mötet öppnas 

Ordförande Maria Cedersmyg hälsade välkommen och öppnade det digitala 

mötet 

§ 42 Val av justerare 

 Olle valdes att jämte ordförande justera dagens protokoll 

§ 43 Fastställande av dagordning  

 Dagordningen fastställdes  

§ 44 Föregående mötesprotokoll  

Diskutera vem som ska vara reserv till fullmäktigemöte. Olle Lydén erbjuder sig 

att gå in som reserv.  

Beslut: Styrelsen beslutar att Olle Lydén anmäls som reserv. 

§ 45 Inkomna skrivelser 

Från Dnr Ankomst Angående__________________________________ 

Kansliet 090-1230 210326 DN-beslut 5 2021 

Kansliet 050-135 210330 Förtydligande kring bedömning av SSRK 75- 

                                                                 årsjubileums viltspårcup 

Kansliet 010-270.1 210409 Information om testmöte i Zoom inför SSRKs FM 29 

                                                                 maj 2021 

    ” 050-133.1    ” Remiss viltspårdomare Johan Eklund 

    ” 050-136,1    ” Remiss viltspårdomare Henrik Widlund 
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§ 46           Avsändaskrivelser_________________________________________________ 

Från            Till           Datum            Angående____________________________ 

Inga avsända skrivelser 

§ 47 Ekonomi, rapport 

 Ekonomin är god och det är bokfört till 31/3 

§ 48 Utställning, rapport 

 Inget att rapportera 

§ 49 Utbildning, rapport 

Kurs i helgen som var med Åsa Norrby. Nästa kurs på tur är med Jens Palmqvist 

i maj- Marie har lite tankar om hur vi kan bredda vårt kursutbud. Hon kommer 

jobba vidare med detta.     

§ 50 Viltspår, rapport 

 Inget att rapportera idag     

§ 51 Jakt Spaniel, rapport 

Diplom. Eva skissar på detta när det gäller alla disciplinerna inom jaktprov.  

Spanielkurs i veckan och Eva vill hyra JBHK för att kunna ha tillgång till toalett 

och att värma mat. Kostnad av hyra tillkommer.                                              

Beslut: Styrelsen godkänner att det går bra att hyra denna lokal för kursen 

Spanielkommitté har bildats, två utöver Eva ingår i dagsläge  

§ 52 Jakt Tollare, rapport 

 Inget att rapportera 

§ 53 Jakt Retriever, rapport 

Olle deltagit i möte med andra jaktprovsansvariga HS för att gå igenom den 

regelrevidering som kommer att göras inom jaktprovsverksamheten.  

 

Några jaktprov framöver. Anmälningarna är öppna. 3 prov är planerade till 

hösten med det blir eventuellt några fler. 

§ 54 Arbetsrutiner 

Genomgång om vad som gäller angående tystnadsplikt. Maria skickar ut till alla 

i styrelsen. Arbetsrutiner kommer att jobbas vidare med kommande möte. 
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§ 55 Digital signering 

 Maria går igenom hur detta går till. Maria skriver en instruktion för detta. 

Beslut: Styrelsen beslutar att det är på detta sätt som signering av protokoll ska 

göras. 

 

§ 56 Kommande möte 

Nästa möte 24 maj kl 19:00 digitalt via Zoom, Olle bjuder in 

     

§ 57 Mötet avslutas 

Maria tackar för deltagandet och avslutar dagens möte 

 

Vid protokollet 2021-04-19  Justerat 2021-04-26  

                 

Anna Ståhlkrantz      Olle Lydén   

   

 

Mötesordförande 2021-04-26 

    

Maria Cedersmyg     

 

 

 

 

 


