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Protokoll              1/3 

Smålandsavdelningen Sammanträdesdatum 

Plats: Hos Karolina Herbertsson 2021-10-25  

och digitalt via Zoom            

Tid: 19:00   §§ 113-130 

Närvarande: Maria Cedersmyg, Anna Ståhlkrantz, Inger Andersson, Hans-Olof Lydén, Sara 

Djurstedt, Eva Masthagen (adj), Karolina Herbertsson, (adj), Petronella Brüggemann (adj). 

Ej närvarande: Marie Storm, Kent Samuelsson (supp,), Gunilla Skogh, Emilia Bengtsdottir 

(supp). 

§ 113 Mötet öppnas 

 Ordförande Maria Cedersmyg hälsade välkommen och öppnade mötet. 

§ 114 Val av justerare 

 Sara valdes att jämte ordförande justera dagens protokoll. 

§ 115 Fastställande av dagordning  

 Dagordningen fastställdes. 

§ 116 Föregående mötesprotokoll  

Notering: I föregående protokoll skrevs: Nya spanieljaktregler ska sändas på en 

andra remissrunda. Eva Masthagen framförde att detta var felaktig information - 

reglerna remitteras alltså inte igen.   

Föregående protokoll lades sedan till handlingarna 

 

§ 117 Redogörelse av inkomna skrivelser 

Från Dnr Ankomst Angående__________________________________ 

Kansliet 090-1237 210924 Protokoll från avdelningar och rasklubbars 

                                                                 styrelsemöten 

Kansliet 010-269.2 210924 Inbjudan SSRKs Funktionärsträff 20-21 november 

                                                                 2021 

Kansliet 060-510 211015  Nyttan av kritiker och SRD-rapporter 

 

Kansliet  211015 HS-protokoll och kommittéprotokoll från HS-mötet  

                                                                 2021-09-18--19. 
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§ 118            Avsändaskrivelser_________________________________________________ 

Från            Till           Datum            Angående____________________________ 

Inga avsända skrivelser 

§ 119 Ekonomi, rapport 

Gunilla kunde inte vara med men har lämnat rapport. Ekonomin är god och 

bokförd till 30/9 

§ 120 Utställning, rapport 

 Planering för 2022 är klar sedan tidigare. Domare för 2023 arbetas det med nu  

                      och likaså med sponsringen till utställningarna som Småland arrangerar -

 Moheda och Gränna    

§ 121 Utbildning, rapport  

 Planering för medlemsdag. Karolina håller på och kollar detta. Har kollat ett  

                      område och där finns det parkering, toaletter samt mark runt omkring. Lite olika  

                      aktiviteter för detta planeras. Detta tänker man till våren (april) om 

                      allt går i lås.   

§ 122 Viltspår, rapport 

 Inget att rapportera.      

§ 123 Jakt Spaniel, rapport 

 Eva varit med på ett Webbmöte, ett samarbetsmöte mellan flera spanielklubbar.

 På mötet pratade man om spanieljakt. Man kommer fortsätta att ha sådana här 

                      möten. Flera avdelningar inom SSRK som inte har arrangerat spanieljaktprov.  

                      Efterfrågan har inte varit så stor och sen också ekonomisk fråga då det ofta går  

                      med minus. Det är för få öppenklass prov. 

 Prov på Öland nu i november    

§ 124 Jakt Tollare, rapport 

 Inget att rapportera.  

 Förslag för att få fler intresserade samtidigt också att presentera tollaren. Att 

                     dels ha med på familjedagen och visa upp tollaren i arbete. Även en  

                     facebookgrupp kommer att startas för att få upp intresset.  

§ 125 Jakt Retriever, rapport 

 Nyss genomfört Nkl- och Ökl-prov. Båda klasserna välfyllda.  

                      Under detta prov genomfördes en liten snabbkursintroduktion till B-prov. 

                      A-prov Kkl blev inställt men det kommer istället att bli ett  

                      Nkl B-prov, funktionärsprov. 

                      Planerat Kkl i Mörrum  
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                      Provledarträff kommer att genomföras. Andreas Josefsson kommer att komma     

                      och prata om den regelrevidering som gjorts. 

                      Webbinar för nybörjare A-prov kommer att hållas inom kort.  

                      Funktionsbeskrivning: vi kommer att lägga ut på vår hemsida och hänvisar till  

                      Lena Östhed. Hans-Olof lägger ut detta. 

 

§ 126 Certifieringsutbildning  

 Vi har inga till certifieringsutbildningen, däremot finns det flera som kan bli  

 diplomerade. Beslut: Maria meddelar detta till HS 

§ 127 Funktionärsträffen 

 21 november i Upplands Väsby. Inger deltar gärna om det är digitalt. Sara  

                      kommer att kolla om det finns någon som kan åka för utställningsbiten. Maria  

                      kommer att delta på söndagen. 

§ 128  Övriga frågor 

- Sista dag för motioner är sista november. Anna skriver ihop detta och 

skickar till Hans-Olof för publicering på facebook. 

- Under en tid framöver behövs en vice ordförande då nuvarande är sjuk. 

Förslag på vice ordförande är Hans-Olof Lydén - beslut Per capsulam som 

görs separat 

§ 129 Kommande möte  
22/11 kl. 19:00 hos Inger Andersson, fysiskt samt digitalt 

     

§ 130 Mötet avslutas 

 Mötesordförande Maria tackar för deltagandet på dagens möte och   

                     avslutar mötet 

 

Vid protokollet 2021-10-25   Justerat 2021-10-31         

Anna Ståhlkrantz      Sara Djurstedt 

   

Ordförande 2021-10-31 

    

Maria Cedersmyg   
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§ 118            Avsändaskrivelser_________________________________________________ 


Från            Till           Datum            Angående____________________________ 


Inga avsända skrivelser 


§ 119 Ekonomi, rapport 


Gunilla kunde inte vara med men har lämnat rapport. Ekonomin är god och 


bokförd till 30/9 


§ 120 Utställning, rapport 


 Planering för 2022 är klar sedan tidigare. Domare för 2023 arbetas det med nu  


                      och likaså med sponsringen till utställningarna som Småland arrangerar -


 Moheda och Gränna    


§ 121 Utbildning, rapport  


 Planering för medlemsdag. Karolina håller på och kollar detta. Har kollat ett  


                      område och där finns det parkering, toaletter samt mark runt omkring. Lite olika  


                      aktiviteter för detta planeras. Detta tänker man till våren (april) om 


                      allt går i lås.   


§ 122 Viltspår, rapport 


 Inget att rapportera.      


§ 123 Jakt Spaniel, rapport 


 Eva varit med på ett Webbmöte, ett samarbetsmöte mellan flera spanielklubbar.


 På mötet pratade man om spanieljakt. Man kommer fortsätta att ha sådana här 


                      möten. Flera avdelningar inom SSRK som inte har arrangerat spanieljaktprov.  


                      Efterfrågan har inte varit så stor och sen också ekonomisk fråga då det ofta går  


                      med minus. Det är för få öppenklass prov. 


 Prov på Öland nu i november    


§ 124 Jakt Tollare, rapport 


 Inget att rapportera.  


 Förslag för att få fler intresserade samtidigt också att presentera tollaren. Att 


                     dels ha med på familjedagen och visa upp tollaren i arbete. Även en  


                     facebookgrupp kommer att startas för att få upp intresset.  


§ 125 Jakt Retriever, rapport 


 Nyss genomfört Nkl- och Ökl-prov. Båda klasserna välfyllda.  


                      Under detta prov genomfördes en liten snabbkursintroduktion till B-prov. 


                      A-prov Kkl blev inställt men det kommer istället att bli ett  


                      Nkl B-prov, funktionärsprov. 


                      Planerat Kkl i Mörrum  
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                      Provledarträff kommer att genomföras. Andreas Josefsson kommer att komma     


                      och prata om den regelrevidering som gjorts. 


                      Webbinar för nybörjare A-prov kommer att hållas inom kort.  


                      Funktionsbeskrivning: vi kommer att lägga ut på vår hemsida och hänvisar till  


                      Lena Östhed. Hans-Olof lägger ut detta. 


 


§ 126 Certifieringsutbildning  


 Vi har inga till certifieringsutbildningen, däremot finns det flera som kan bli  


 diplomerade. Beslut: Maria meddelar detta till HS 


§ 127 Funktionärsträffen 


 21 november i Upplands Väsby. Inger deltar gärna om det är digitalt. Sara  


                      kommer att kolla om det finns någon som kan åka för utställningsbiten. Maria  


                      kommer att delta på söndagen. 


§ 128  Övriga frågor 


- Sista dag för motioner är sista november. Anna skriver ihop detta och 


skickar till Hans-Olof för publicering på facebook. 


- Under en tid framöver behövs en vice ordförande då nuvarande är sjuk. 


Förslag på vice ordförande är Hans-Olof Lydén - beslut Per capsulam som 


görs separat 


§ 129 Kommande möte  
22/11 kl. 19:00 hos Inger Andersson, fysiskt samt digitalt 


     


§ 130 Mötet avslutas 


 Mötesordförande Maria tackar för deltagandet på dagens möte och   


                     avslutar mötet 


 


Vid protokollet 2021-10-25   Justerat 2021-10-31         


Anna Ståhlkrantz      Sara Djurstedt 


   


Ordförande 2021-10-31 


    


Maria Cedersmyg   
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