
Signerat dokument
via https://signera.ebox.nu

Signerad 
text:

Jag har läst och förstår innehållet i PDF-filen (1) och samtycker och godkänner allt 
som avtalas däri, som om jag skrivit under en fysisk utskrift av PDF-filen (1):

(1) Avser PDF-fil enligt följande
Namn: Smålandsavdelningen protokoll 2021-11-22.pdf
Storlek: 187860 byte
Hashvärde SHA256: 
b7dda213838914a9f3c612ceb739139ed085bcf55da47cd202bf3580dc7255d1

Originalfilen och signaturerna är bifogade som bilagor till denna PDF.
För att öppna bilagorna kan en dedikerad PDF-läsare krävas.

Signerat av 3:
HANS-OLOF LYDÉN
Signerat med BankID 2021-11-30 20:34 Ref: 157a5c65-7cfd-453a-9214-41db8d86d7ff

Karin Anna Maria Stålkrantz
Signerat med BankID 2021-11-30 20:41 Ref: 5108a68a-9941-479e-82b4-02a5f411bf59

Ragnhild Maria Cedersmyg
Signerat med BankID 2021-11-30 22:17 Ref: 3a41146d-453e-4b4c-9de4-d570f3ed1783


 H

L,
 K

AM
S,

 R
M

C 
—

 P
ow

er
ed

 b
y 

Te
llu

sT
al

k



  
 

Protokoll                          1/3 

Smålandsavdelningen Sammanträdesdatum 

Plats: Hos Inger Andersson 2021-11-22  

och digitalt via Zoom            

Tid: 19:00   §§ 132-148 

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

Djurstedt, Gunilla Skogh, Eva Masthagen (adj), Karolina Herbertsson, (adj), Petronella 

Brüggemann (adj). 

Ej närvarande: Kent Samuelsson (supp,), Emilia Bengtsdottir (suppl)  

§ 132 Mötet öppnas 

 Ordförande Maria Cedersmyg hälsade välkommen och öppnade mötet 

§ 133 Val av justerare 

 Hans-Olof valdes att jämte ordförande justera dagens protokoll 

§ 134 Fastställande av dagordning  

 Dagordningen fastställdes med tillägg under övrigt punkten 

§ 135 Föregående mötesprotokoll  

 Föregående mötesprotokoll gicks igenom och lades sedan till handlingarna 

§ 136 Redogörelse av inkomna skrivelser 

Från Dnr Ankomst Angående__________________________________ 

Kansliet 050-150 211029 Inbjudan till utbildning FB-R   

Kansliet  211105 Betr betalningar i SBK tävling 

                                                                 

Kansliet 015-099.4 211112  Svar på brev - Tack för era synpunkter och 

                                                                  reflektioner inför workshopen 

 

Kansliet 050-136.12 211112 Auktorisation viltspårdomare Henrik Widlund 

 

     ”                                           ”              webinarie med Royal Canin 18 och 21 november  

 

 

Gällande Inbjudan till utbildning FB-R -  Hans-Olof pratar med Lena Östhed och kommer 

även att lägga det på hemsidan.                                                                 
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§ 137            Avsändaskrivelser_________________________________________________ 

Från            Till           Datum            Angående____________________________ 

SSRK Småland        Apportören  211026             Korrektur SSRK Smålands spalt 

§ 138 Ekonomi, rapport 

 Ekonomin är god och bokförd till 31/10. Inventering av vårt lager. De som har  

                      saker som behöver redovisas ska göra detta. Gunilla skickar blankett till de som 

                      det berör. 

§ 139 Utställning, rapport 

                      Inget att rapportera     

§ 140 Utbildning, rapport 

                      Planering av medlemsdag, förslag 10 april 2022. Karolina undersöker saken mer 

                      och återkommer med mer information till nästa möte. 

                      Idag lite diskussioner om olika aktiviteter som behövs för att locka medlemmar.  

§ 141 Viltspår, rapport 

 Inger redovisar lite från funktionärsträff som hon deltog på digitalt: 

                      Viltspårs kommittén söker lite yngre som kan vara med. 

                      Digital app kommer för viltspårsdomare i framtiden 

                      Regelrevideringen, man är inte riktigt nöjd där, gäller vid skottprövning 

                      Utbildning till viltspårsinstruktör. Vet ej ännu när denna utbildning kommer                           

                      vara 

 Olika avgifter på viltspårprov i landet. Vi skulle behöva en likvärdighet när det  

                     gäller själva arvodet till domarna. Vi ska invänta sammanställningen på detta. 

                     SM i viltspår juli 2022 kommer att vara i Västerbotten.  

§ 142 Jakt Spaniel, rapport 

 Fortsättningsdag på Öland, mycket lyckad dag. 

 Planeringsfas för spanielverksamheten nästa år pågår.  

§ 143 Jakt Tollare, rapport 

 Inget nytt att rapportera.  

§ 144 Jakt Retriever, rapport 

 Webinarium för A-provs nybörjare. Stort intresse. Många fick möjlighet att  

                      ställa frågor gällande detta.  

 B-prov har varit i Mörrum. 

                      Provledarträff i början av december.  
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§ 145 Årsmötet 

• Plats: Förslag: centralt i Småland, kommer även att erbjudas att kunna 

delta digitalt. Årsmötet 12 mars 2022 kl.13, ordinarie möte 11.  

Beslut: Styrelsen ger Eva mandat att undersöka några förslag och priser.  

• Bjuda in valberedning.  

Beslut: Maria kontaktar valberedningen att komma till nästa möte 

 

§ 146 Aktiviteter nästa år – verksamhetsplanen - alla som har ett ansvarsområde   

                      börjar fundera på vilka aktiviteter som ska planeras för.  

                      Beslut: Detta ska skickas till Anna vid årsskiftet. 

§ 147  Övriga frågor 

- Anna säger att det måste bli en bättre ordning på när vi skickar protokoll för 

signering eftersom det går två varv. 

- Om någon ordinarie inte kan vara med är det viktigt att man säger till i tid 

för att kunna ta in suppleant. 

§ 148 Kommande möte  

15 december kl 19:00 hos Maria/ digitalt. 

     

§ 149 Mötet avslutas 

 Ordförande Maria tackar för deltagande och avslutar dagens möte 

 

Vid protokollet 2021-11-22   Justerat 2021-  

                 

Anna Ståhlkrantz      Hans-Olof Lydén 

   

Mötesordförande 2021- 

    

Maria Cedersmyg   
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Djurstedt, Gunilla Skogh, Eva Masthagen (adj), Karolina Herbertsson, (adj), Petronella 


Brüggemann (adj). 


Ej närvarande: Kent Samuelsson (supp,), Emilia Bengtsdottir (suppl)  


§ 132 Mötet öppnas 


 Ordförande Maria Cedersmyg hälsade välkommen och öppnade mötet 


§ 133 Val av justerare 


 Hans-Olof valdes att jämte ordförande justera dagens protokoll 


§ 134 Fastställande av dagordning  


 Dagordningen fastställdes med tillägg under övrigt punkten 


§ 135 Föregående mötesprotokoll  


 Föregående mötesprotokoll gicks igenom och lades sedan till handlingarna 


§ 136 Redogörelse av inkomna skrivelser 


Från Dnr Ankomst Angående__________________________________ 


Kansliet 050-150 211029 Inbjudan till utbildning FB-R   


Kansliet  211105 Betr betalningar i SBK tävling 
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Gällande Inbjudan till utbildning FB-R -  Hans-Olof pratar med Lena Östhed och kommer 


även att lägga det på hemsidan.                                                                 
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§ 137            Avsändaskrivelser_________________________________________________ 


Från            Till           Datum            Angående____________________________ 


SSRK Småland        Apportören  211026             Korrektur SSRK Smålands spalt 


§ 138 Ekonomi, rapport 


 Ekonomin är god och bokförd till 31/10. Inventering av vårt lager. De som har  


                      saker som behöver redovisas ska göra detta. Gunilla skickar blankett till de som 


                      det berör. 


§ 139 Utställning, rapport 


                      Inget att rapportera     


§ 140 Utbildning, rapport 


                      Planering av medlemsdag, förslag 10 april 2022. Karolina undersöker saken mer 


                      och återkommer med mer information till nästa möte. 


                      Idag lite diskussioner om olika aktiviteter som behövs för att locka medlemmar.  


§ 141 Viltspår, rapport 


 Inger redovisar lite från funktionärsträff som hon deltog på digitalt: 


                      Viltspårs kommittén söker lite yngre som kan vara med. 


                      Digital app kommer för viltspårsdomare i framtiden 


                      Regelrevideringen, man är inte riktigt nöjd där, gäller vid skottprövning 


                      Utbildning till viltspårsinstruktör. Vet ej ännu när denna utbildning kommer                           


                      vara 


 Olika avgifter på viltspårprov i landet. Vi skulle behöva en likvärdighet när det  


                     gäller själva arvodet till domarna. Vi ska invänta sammanställningen på detta. 


                     SM i viltspår juli 2022 kommer att vara i Västerbotten.  


§ 142 Jakt Spaniel, rapport 


 Fortsättningsdag på Öland, mycket lyckad dag. 


 Planeringsfas för spanielverksamheten nästa år pågår.  


§ 143 Jakt Tollare, rapport 


 Inget nytt att rapportera.  


§ 144 Jakt Retriever, rapport 


 Webinarium för A-provs nybörjare. Stort intresse. Många fick möjlighet att  


                      ställa frågor gällande detta.  


 B-prov har varit i Mörrum. 


                      Provledarträff i början av december.  
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§ 145 Årsmötet 


• Plats: Förslag: centralt i Småland, kommer även att erbjudas att kunna 


delta digitalt. Årsmötet 12 mars 2022 kl.13, ordinarie möte 11.  


Beslut: Styrelsen ger Eva mandat att undersöka några förslag och priser.  


• Bjuda in valberedning.  


Beslut: Maria kontaktar valberedningen att komma till nästa möte 


 


§ 146 Aktiviteter nästa år – verksamhetsplanen - alla som har ett ansvarsområde   


                      börjar fundera på vilka aktiviteter som ska planeras för.  


                      Beslut: Detta ska skickas till Anna vid årsskiftet. 


§ 147  Övriga frågor 


- Anna säger att det måste bli en bättre ordning på när vi skickar protokoll för 


signering eftersom det går två varv. 


- Om någon ordinarie inte kan vara med är det viktigt att man säger till i tid 


för att kunna ta in suppleant. 


§ 148 Kommande möte  


15 december kl 19:00 hos Maria/ digitalt. 


     


§ 149 Mötet avslutas 


 Ordförande Maria tackar för deltagande och avslutar dagens möte 


 


Vid protokollet 2021-11-22   Justerat 2021-  


                 


Anna Ståhlkrantz      Hans-Olof Lydén 


   


Mötesordförande 2021- 


    


Maria Cedersmyg   
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