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Protokoll
Smålandsavdelningen

Sammanträdesdatum

Plats: Hos Maria C
och digitalt via Zoom

2021-09-27

Tid: 19:00

§§ 94-112
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Närvarande: Maria Cedersmyg, Anna Ståhlkrantz, Inger Andersson, Hans-Olof Lydén,
Gunilla Skogh, Eva Masthagen (adj), Emilia Bengtsdottir suppl (deltog ej hela mötet),
Karolina Herbertsson, adj
Ej närvarande:, Sara Djurstedt, Marie Storm, Kent Samuelsson supp, Petronella
Brüggemann (adj),
§ 94

Mötet öppnas
Ordförande Maria Cedersmyg hälsade välkommen och öppnade mötet

§ 95

Val av justerare
Gunilla valdes att jämte ordförande justera dagens protokoll

§ 96

Fastställande av dagordning
Dagordningen faställdes

§ 97

Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll hade två punkter som lyfts vidare idag
•
•

Dela reserverade provplatser med Skåne och Västra JA; med skriftliga regler
utarbetas och sänds till HS för godkännande. Olle bokar möte med Västra o
Skåne.
Sponsring utöver vad HS står för – Krävs riktlinjer som alla ska gå med på.
Svårt att enas om något som blir rättvist för alla sektioner.
Beslut: Styrelsen enades om att inte satsa på detta nu.
Föregående mötesprotokoll lades sedan till handlingarna

§ 98

Redogörelse av inkomna skrivelser

Från

Dnr

Ankomst

Angående__________________________________

Kansliet

060-508

210910

Administration av utställningar i Katalog för PC Bekräftelser ska skickas med E-post

Kansliet

010-269.1

”

Information om årets Funktionärsträff
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Kansliet

035-200.1

”

Remissansökan jaktprovsdomare J.E E

Kansliet

050-119.8

”

Auktoriserad viltspårdomare E.M

Kansliet

”

Inbjudan Royal Canins Webinarer

Kansliet

”

Protokoll och kommittéprotokoll från HS mötet
2021-08-11

Karin Björk

210912

Ansökan viltspårinstruktör

Kansliet

210913

Information om kurs föreningskunskap

§ 99

Avsändaskrivelser_________________________________________________

Från

Till

Datum

SSRK Småland

Apportören 210901

Angående____________________________
Information om årsmötet 2022

§ 100

Ekonomi, rapport
Stripe-kontobetalningarna är nu inne på vårt konto.
Ekonomin är god och bokfört till 31/8

§ 101

Utställning, rapport
Sara har meddelar före mötet att domare är klara till Moheda och
Gränna utställningarna 2022

§ 102

Utbildning, rapport
Marie Storm har samarbetat med Karolina Herbertsson och föreslagit att
styrelsen inför detta möte tagit upp frågan om adjungering av Karolina
Herbertsson till styrelsen som utbildningsansvarig under Maries sjukskrivning.
Styrelsen beslutade den 23 september per capsulam att adjungera Karolina
Herbertsson till styrelsen. Karolina Herbertsson berättar på mötet om hur hon
kom att bli engagerad i SSRK Småland. Hon vill bl.a. satsa på att få in
nybörjarna.

§ 103

Viltspår, rapport
Förfrågan fr viltspårskommitteen om en kvinna Romy Jonsson i Bredaryd som
vill gå instruktörsutbildning.
Beslut: Styrelsen tillstyrker att hon får gå instruktörsutbildningen
Inger Andersson kommer att skicka in en ansökan om att bli viltspårsdomare

3/4
§ 104

Jakt Spaniel, rapport
Kurs har hållits på Öland, jättebra resultat. Där finns alla funktionärer och allt
annat klart för att hålla prov och fler kurser. God tillgång på icke utsatt vilt:
rapphöns, fasan, hare. Eva vill ha en praktisk genomgång för nybörjare som den
vi just haft rörande B-prov retriever.
Beslut: Eva får styrelsens klartecken att jobba vidare med ny kurs.
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Finns en e-tjänst hos Studiefrämjandet så man slipper skicka personuppgifter.
Ny remiss om spanieljaktregler på gång. Efterfrågan på nybörjarprov B. Eva
åker på funktionärsträffen den 20-21 nov.
§ 105

Jakt Tollare, rapport
Inget att rapportera, Petronella är ej med idag.

§ 106

Jakt Retriever, rapport
Småland har hållit ett Nkl-prov på Ostkusten som inte blev fullt och ett Ekl i
Älmhult- Två prov kvar: 1) ett kvällsprov en vardag i Mönsterås, och 2) ett Nkl+
Ökl i Gränna där det är dubbelt så många anmälda som det finns platser. Viktigt
att vi lägger ut proven i tid.
Olle o Maria tar emot några helt noviser på en särskild samling under provet
3/10 och guidar dem i när/var/hur på ett prov.
Fråga huruvida vi ska ordna funktionärsprov.
Beslut: Vi enas om att förslaget om funktionärsprov ska tas upp på
provledarträffen.
Info från A-provskommittéen: i vinter hålls två Kkl samt en kurs om hur det går
till på A-prov.
Behov av fler startmöjligheter i Nkl och Ökl. Förutser ökande behov pga fler
labbevalpar under de senaste två åren.
Digital provledarutbildning för retriever.
Beslut: Vi enas om att utbildningsansvarig ska påbörja planeringen.

§ 107

Remiss om SKKs typstadgar (remissvar 1/12 via enkäten)
•
•
•

Styrelsens möjlighet att neka människor medlemskap tas bort och ersätts
med möjlighet att annullera medlemskap inom 6 mån. Bör förtydligas. Vi är
i övrigt för förslaget.
Medlemmars rätt att ta del av protokollen försvinner och vi får istället ett
informationsansvar. Bör förtydligas vad man är skyldig att skriva i ett
protokoll så det likriktas mer hur de ser ut.
Krav på medlemskap vid årsskiftet för att få rösta på årsmötet. Styrelsen
tycker att detta känns odemokratiskt.

4/4
•
•

Ny valordning: Att en valberedning ska få endast 7 dagar på sig innan
årsmötet, är alldeles för få dagar. Svårt ändå att få personer t valberedningen.
Hänskjuta motioner om regeländringar till SKK centralt: Styrelsen är ej för
detta. Årsmötets makt måste få kvarstå.
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Beslut: Maria kommer att sammanfatta skrivelsen som kommit och efter detta
kommer det att skickas remissvar till SKK
§ 108

Vill vi spela in ngt om de enade medlemskapet till kommittén som utreder
frågan?
Beslut: Vi enas om att inte svara.

§ 109

Certifieringsutbildning
Bordlägges

§ 110

Övriga frågor
Funktionärsträffen –Frågan kommer att lyftas till nästa möte. Se dock § 104 om
att Eva åker.

§ 111

Kommande möte
25/10 kl. 19:00 hos Karolina Herbertsson, fysiskt samt digitalt

§ 112

Mötet avslutas
Mötesordförande Maria tackar för deltagandet på dagens möte och
avslutar mötet

Vid protokollet 2021-09-27

Justerat 2021-10-03

Anna Ståhlkrantz

Gunilla Skogh

Mötesordförande 2021-10-03

Maria Cedersmyg
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