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Protokoll              1/4 

Smålandsavdelningen Sammanträdesdatum 

Plats: Tykaviken Gränna  2021-08-30  

och digitalt via Zoom            

Tid: 19:00   §§ 74-94 

Närvarande: Maria Cedersmyg, Anna Ståhlkrantz, , Inger Andersson, Per Hans-Olof (Olle) 

Lydén, Marie Storm, Gunilla Skogh, Eva Masthagen (adj), Petronella Brüggemann (adj)   

Ej närvarande:, Sara Djurstedt, Emilia Bengtsdottir suppl, Kent Samuelsson suppl 

  

§ 74 Mötet öppnas 

Ordförande Maria Cedersmyg hälsade välkommen och öppnade mötet  

§ 75 Val av justerare 

Olle valdes att jämte ordförande justera dagens protokoll 

§ 76 Fastställande av dagordning  

Dagordningen fastställdes med tillägg två punkter under övrigt  

Årsmötet ska anmälas 

Samarbete med annan SSRK avdelning 

§ 77 Föregående mötesprotokoll  

                     Inget från föregående mötesprotokoll att behandla. Protokollet lades till  

                     handlingarna. 

§ 78 Inkomna skrivelser 

Maria föredrar inkomna skrivelser. 

Från Dnr Ankomst Angående__________________________________ 

Kansliet  210520  info från SKK ang klubbverksamhet fr o m 1 juni  

Kansliet 015-069.29    ” SKKs åtgärder mot Covid-19 

Kansliet 015-069.29.6  Klubbverksamhet sommaren 2021 

Kansliet 050-139.1  Remiss betr ansökan viltspårdomare 

 

Kansliet 060-484.1 210512 Godkänt utställningsprogram 2023 

 

Svenska  

brukshundsklubben 210602 Stripe konton – verifiering 
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Kansliet 050-143 210604 Påminnelse om svar gällande SKKs viltspårtjänst 

Kansliet 035-206     ” Ansluta till Stripe via SBK Tävling 

Kansliet 050-145          ” Viltspårmästerskapet 2021 

Kansliet 045-041.1 210610 Remiss -Tollingjaktprovsdomare  

Kansliet  210615 SKK -Uppdaterade anvisningar för  

                                                                  exteriörbedömning gälla från den 1 juli 2021  

Kansliet 060-464.1 210615 Utställningsprogram 2022 

Kansliet 035-205.3 210615 Domarauktorisationer   

Kansliet 45-043.2     ” Domarauktorisationer 

Kansliet 072-011     ” Protokollsutdrag    

Kansliet  210618 Protokoll SSRKs Fullmäktige 2021-05-29   

Kansliet       ” Protokoll Huvudstyrelsen 28 maj 

Kansliet       ” Komittéprotokoll 

Kansliet  210623 Föreningskommittén informerar 

Kansliet 060-485.7 210702 Uppdaterade anvisningar för exteriörbedömningar fr  

                                            o m 1 juli 2021 

Kansliet 015-069.29.7    ” Klubbverksamhet sommaren 2021 

    ” 060-503            ” Nytt utställningsadministrativt system 

Spanielansv SSRK smål 210713 Inbjudan till provledarutbildning spaniel  
Kansliet 090-1234 210716 Beslut från SKKs Disciplinnämnd nr 29 

Kansliet      ” Auktorisation Tollingjaktprovsdomare 

Kansliet  210716 Medlemsstatistik 2021 

Kansliet  210813 Protokoll HS möte, komittéprotokoll 

Kansliet 050-102.11 210813 Information om auktoriserad jaktprovsdomare  

 

§ 79            Avsändaskrivelser_________________________________________________ 

Från            Till           Datum            Angående____________________________ 

SSRK Småland       Apportören  210804          Korrektur SSRK Smålands spalt  

§ 80 Ekonomi, rapport 

 Ekonomin är god och bokfört till 31/7 

§ 81 Utställning, rapport 

Inget att rapportera     

§ 82 Utbildning, rapport 

Inget att rapportera     

§ 83 Viltspår, rapport 

 Inget att rapportera 

 Maria redogör kort om viltspårs SM som hon deltog i.  
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§ 84 Jakt Spaniel, rapport 

 Provledarutbildning har genomförts, blev lyckat.  

                     B-prov fick ställas in pga sjukdom. 

                     Nu satsas på A-prov på Öland. Få anmälningar i dagsläget. 

                     Eva ska se över om ett B-prov kan arrangeras  

§ 85 Jakt Tollare, rapport 

 Inget att rapportera 

§ 86 Jakt Retriever, rapport 

 Elitprov som var nu i augusti.  

 3 prov framåt som arrangeras av SSRK småland.  

                      Provledarträff planeras, fysisk/digitalt 

§ 87 GDPR, hantering av personuppgifter 

 Viktigt vid hantering av personuppgifter och att det inte skickas på mail.   

                      Viktigt att alla tänker till när vi hanterar personuppgifter.           

§ 88 Policy sociala medier 

 Statusuppdatering regelbundet på SSRK småland sociala medier. Att vi lägger ut 

 lite vad som händer och att det kommer schemalagt. Vi behöver synas och det är 

                     viktigt att vi kan promota kurser och det som händer i SSRK småland 

                     Beslut: Olle är en stöttning för övriga och kommer att dela ut uppgifter till 

                     övriga 

Våra egna prov: Be provledningar att ta lite kort och publicera på SSRK sidan. 

Uppmana medlemmar att höra av sig om det är något som gått bra, tex 

utställning, jaktprov mm.   

§ 89 Ny viltansvarig 

 Fredrik kommer att avgå. Vi behöver nu en ny för denna post vid nästa årsmöte.   

                      Olle kommer att prata lite med Fredrik för en avstämning för att vi ska kunna 

 planera vidare. 

§ 90  Ny kassör 

 Gunilla har anmält att hon inte kommer att fortsätta och kommer att avgå vid 

 vid nästa årsmöte. Styrelsen försöker stötta valberedningen i detta att hitta 

                      någon som kan ersätta henne. 

§ 91  Policy kring sponsring 

Frågan bordläggs för att undersökas vidare  

§ 92  Övriga frågor 

Årsmötet 12 mars kl 11:00– Anna rapporterar till Apportören när årsmötet ska 

vara. Plats bör vi fundera på.  
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Skåne hört av sig om ett samarbete mellan Skåne och Småland när det gäller att  

                      få starta på prov för att kunna utnyttja sin startplats när man varit kommissarie,  

                      provledare och markägare. Skriftliga riktlinjer behöver skrivas. Diskuteras  

                      vidare nästa möte 

§ 93 Kommande möte  
 27 september kl 19:00 hos Maria C, fysiskt samt möjlighet till digitalt 

     

§ 94 Mötet avslutas 

Maria tackar för deltagandet och avslutar dagens möte 

 

 

Vid protokollet 2021-08-30  Justerat 2021-  

                 

Anna Ståhlkrantz      Per Hans-Olof Lydén 

  

   

 

Mötesordförande 2021- 

    

Maria Cedersmyg   
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Protokoll              1/4 


Smålandsavdelningen Sammanträdesdatum 


Plats: Tykaviken Gränna  2021-08-30  


och digitalt via Zoom            


Tid: 19:00   §§ 74-94 


Närvarande: Maria Cedersmyg, Anna Ståhlkrantz, , Inger Andersson, Per Hans-Olof (Olle) 


Lydén, Marie Storm, Gunilla Skogh, Eva Masthagen (adj), Petronella Brüggemann (adj)   


Ej närvarande:, Sara Djurstedt, Emilia Bengtsdottir suppl, Kent Samuelsson suppl 


  


§ 74 Mötet öppnas 


Ordförande Maria Cedersmyg hälsade välkommen och öppnade mötet  


§ 75 Val av justerare 


Olle valdes att jämte ordförande justera dagens protokoll 


§ 76 Fastställande av dagordning  


Dagordningen fastställdes med tillägg två punkter under övrigt  


Årsmötet ska anmälas 


Samarbete med annan SSRK avdelning 


§ 77 Föregående mötesprotokoll  


                     Inget från föregående mötesprotokoll att behandla. Protokollet lades till  


                     handlingarna. 


§ 78 Inkomna skrivelser 


Maria föredrar inkomna skrivelser. 


Från Dnr Ankomst Angående__________________________________ 


Kansliet  210520  info från SKK ang klubbverksamhet fr o m 1 juni  


Kansliet 015-069.29    ” SKKs åtgärder mot Covid-19 


Kansliet 015-069.29.6  Klubbverksamhet sommaren 2021 


Kansliet 050-139.1  Remiss betr ansökan viltspårdomare 


 


Kansliet 060-484.1 210512 Godkänt utställningsprogram 2023 


 


Svenska  


brukshundsklubben 210602 Stripe konton – verifiering 
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Kansliet 050-143 210604 Påminnelse om svar gällande SKKs viltspårtjänst 


Kansliet 035-206     ” Ansluta till Stripe via SBK Tävling 


Kansliet 050-145          ” Viltspårmästerskapet 2021 


Kansliet 045-041.1 210610 Remiss -Tollingjaktprovsdomare  


Kansliet  210615 SKK -Uppdaterade anvisningar för  


                                                                  exteriörbedömning gälla från den 1 juli 2021  


Kansliet 060-464.1 210615 Utställningsprogram 2022 


Kansliet 035-205.3 210615 Domarauktorisationer   


Kansliet 45-043.2     ” Domarauktorisationer 


Kansliet 072-011     ” Protokollsutdrag    


Kansliet  210618 Protokoll SSRKs Fullmäktige 2021-05-29   


Kansliet       ” Protokoll Huvudstyrelsen 28 maj 


Kansliet       ” Komittéprotokoll 


Kansliet  210623 Föreningskommittén informerar 


Kansliet 060-485.7 210702 Uppdaterade anvisningar för exteriörbedömningar fr  


                                            o m 1 juli 2021 


Kansliet 015-069.29.7    ” Klubbverksamhet sommaren 2021 


    ” 060-503            ” Nytt utställningsadministrativt system 


Spanielansv SSRK smål 210713 Inbjudan till provledarutbildning spaniel  
Kansliet 090-1234 210716 Beslut från SKKs Disciplinnämnd nr 29 


Kansliet      ” Auktorisation Tollingjaktprovsdomare 


Kansliet  210716 Medlemsstatistik 2021 


Kansliet  210813 Protokoll HS möte, komittéprotokoll 


Kansliet 050-102.11 210813 Information om auktoriserad jaktprovsdomare  


 


§ 79            Avsändaskrivelser_________________________________________________ 


Från            Till           Datum            Angående____________________________ 


SSRK Småland       Apportören  210804          Korrektur SSRK Smålands spalt  


§ 80 Ekonomi, rapport 


 Ekonomin är god och bokfört till 31/7 


§ 81 Utställning, rapport 


Inget att rapportera     


§ 82 Utbildning, rapport 


Inget att rapportera     


§ 83 Viltspår, rapport 


 Inget att rapportera 


 Maria redogör kort om viltspårs SM som hon deltog i.  
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§ 84 Jakt Spaniel, rapport 


 Provledarutbildning har genomförts, blev lyckat.  


                     B-prov fick ställas in pga sjukdom. 


                     Nu satsas på A-prov på Öland. Få anmälningar i dagsläget. 


                     Eva ska se över om ett B-prov kan arrangeras  


§ 85 Jakt Tollare, rapport 


 Inget att rapportera 


§ 86 Jakt Retriever, rapport 


 Elitprov som var nu i augusti.  


 3 prov framåt som arrangeras av SSRK småland.  


                      Provledarträff planeras, fysisk/digitalt 


§ 87 GDPR, hantering av personuppgifter 


 Viktigt vid hantering av personuppgifter och att det inte skickas på mail.   


                      Viktigt att alla tänker till när vi hanterar personuppgifter.           


§ 88 Policy sociala medier 


 Statusuppdatering regelbundet på SSRK småland sociala medier. Att vi lägger ut 


 lite vad som händer och att det kommer schemalagt. Vi behöver synas och det är 


                     viktigt att vi kan promota kurser och det som händer i SSRK småland 


                     Beslut: Olle är en stöttning för övriga och kommer att dela ut uppgifter till 


                     övriga 


Våra egna prov: Be provledningar att ta lite kort och publicera på SSRK sidan. 


Uppmana medlemmar att höra av sig om det är något som gått bra, tex 


utställning, jaktprov mm.   


§ 89 Ny viltansvarig 


 Fredrik kommer att avgå. Vi behöver nu en ny för denna post vid nästa årsmöte.   


                      Olle kommer att prata lite med Fredrik för en avstämning för att vi ska kunna 


 planera vidare. 


§ 90  Ny kassör 


 Gunilla har anmält att hon inte kommer att fortsätta och kommer att avgå vid 


 vid nästa årsmöte. Styrelsen försöker stötta valberedningen i detta att hitta 


                      någon som kan ersätta henne. 


§ 91  Policy kring sponsring 


Frågan bordläggs för att undersökas vidare  


§ 92  Övriga frågor 


Årsmötet 12 mars kl 11:00– Anna rapporterar till Apportören när årsmötet ska 


vara. Plats bör vi fundera på.  







  
Skåne hört av sig om ett samarbete mellan Skåne och Småland när det gäller att  


                      få starta på prov för att kunna utnyttja sin startplats när man varit kommissarie,  


                      provledare och markägare. Skriftliga riktlinjer behöver skrivas. Diskuteras  


                      vidare nästa möte 


§ 93 Kommande möte  
 27 september kl 19:00 hos Maria C, fysiskt samt möjlighet till digitalt 


     


§ 94 Mötet avslutas 


Maria tackar för deltagandet och avslutar dagens möte 


 


 


Vid protokollet 2021-08-30  Justerat 2021-  


                 


Anna Ståhlkrantz      Per Hans-Olof Lydén 


  


   


 


Mötesordförande 2021- 


    


Maria Cedersmyg   
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