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Protokoll              1/3 

Smålandsavdelningen Sammanträdesdatum 

Plats: Hos Maria Cedersmyg 2021-12-15  

och digitalt via Zoom            

Tid: 19:00   §§ 149-166 

Närvarande: Maria Cedersmyg, Anna Ståhlkrantz, Inger Andersson, Sara Djurstedt, Gunilla 

Skogh, Eva Masthagen (adj), Marie Storm, Karolina Herbertsson, (adj) Karin Bentz  

valberedning deltar  vid § 152. 

Ej närvarande: Hans-Olof Lydén,  Kent Samuelsson (supp,), Emilia Bengtsdottir (suppl), 

Petronella Brüggemann (adj). 

§ 149 Mötet öppnas 

 Ordförande Maria Cedersmyg hälsade välkommen och öppnade mötet 

§ 150 Val av justerare 

 Inger Andersson valdes att jämte ordförande justera dagens protokoll 

§ 151 Fastställande av dagordning  

 Dagordningen fastställdes med uppflyttning av punkt gällande besök av    

                      valberedning 

§ 152 Valberedning deltar  

Redovisar förslag på ny styrelse till avdelningsmöte 2022.  

§ 153 Föregående mötesprotokoll  

 Föregående mötesprotokoll gicks igenom och lades sedan till handlingarna 

§ 154 Redogörelse av inkomna skrivelser 

Från Dnr Ankomst Angående__________________________________ 

Kansliet 015-100.2 211118 Beträffande remissvar gällande SKKs  
                                           typstadgar 

Kansliet  211201 Förlängd remisstid för SKK:s typstadgar 

 

Kansliet 015-104 211202 Åtgärder mot Covid-19 

 

     ”                                           ”              SKK möjliggör för digitala årsmöten även 2022 

 

Kansliet  211203 underlag till funktionärsträffens resepool 
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Kansliet 015-099.5     ” Skapande av arbetsgrupp kring SSRKs medlemskap  

                                                                 och utveckling  

 

Kansliet  211208 protokollet från 2021 års Kennelfullmäktige. 

 

 

Beslut: Gällande skapande av arbetsgrupp kring SSRKs medlemskap och utveckling – ingen i 

styrelsen är förnärvarande intresserad.    

 

§ 155            Avsändaskrivelser_________________________________________________ 

Från            Till           Datum            Angående____________________________ 

Inga avsända skrivelser 

§ 156 Ekonomi, rapport 

 Ekonomin är god och bokfört till 30/11-21 

§ 157 Utställning, rapport 

Om det blir hårdare restriktioner kan bli ändrat när det gäller att genomföra  

utställningar. Anmälan kommer att hållas stängd ett tag till och invänta vad som 

händer framåt.  

Beslut: Vi kommer att lägga det på SSRK Smålands hemsidan. Sara mailar 

Hans-Olof gällande information på hemsidan   

§ 158 Utbildning, rapport 

 Fortsatt arbete med medlemsträffen. Plats är bokad och det kommer att bli 10 

                      april. Lite olika aktiviteter kommer det att bli denna dag. Alla sektioner får i 

                      uppdrag att visa upp aktivitet för att prova denna dag.  

Beslut: Alla i styrelsen får i uppdrag att fundera på vilka utbildningar vi vill 

satsa på/arrangera under nästa år. Fundera på detta till nästa möte 

§ 159 Viltspår, rapport 

 Inget att rapportera     

§ 160 Jakt Spaniel, rapport 

 Reportage i Apportören gällande spaniel. F.ö inget nytt att rapportera 

§ 161 Jakt Tollare, rapport 

 Inget att rapportera 
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§ 162 Jakt Retriever, rapport 

Provledareträff i januari. Blir digitalt 

Nya kvalifikationsregler för A-prov inför regelrevidering. A-provs kommittén 

Småland tillsammans med västra och södra, ha på förslag att skicka en skrivelse 

till HS gällande detta. 

§ 163 Årsmötet - diskussion 

• Plats – Ev att Eva kan presentera olika förslag. Eva har skickat ut lite 

olika förfrågningar på var årsmötet ska hållas och presenterar detta idag. 

Väntar fortfarande svar från några. Bordlägges till nästa möte 

• Valberedningen, denna punkt flyttas till början av mötet 

• Alla verksamhetsberättelse samt verksamhetsplaner ska skickas till Anna 

och Maria senast nyår 

• Mötesordförande till årsmötet, Maria undersöker detta.  

§ 164  Övriga frågor 

Inga övriga frågor lyftes 

§ 165 Kommande möte  
 17 januari kl 19:00 hos Maria Cedersmyg, alt digitalt 

     

§ 166 Mötet avslutas  

  Mötesordförande Maria Cedersmyg tackade för deltagandet och avslutade mötet 

 

 

Vid protokollet 2021-12-15   Justerat 2021-12-  

                 

Anna Ståhlkrantz      Inger Andersson 

   

 

Mötesordförande 2021-12 

    

Maria Cedersmyg   
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Protokoll              1/3 


Smålandsavdelningen Sammanträdesdatum 


Plats: Hos Maria Cedersmyg 2021-12-15  


och digitalt via Zoom            


Tid: 19:00   §§ 149-166 


Närvarande: Maria Cedersmyg, Anna Ståhlkrantz, Inger Andersson, Sara Djurstedt, Gunilla 


Skogh, Eva Masthagen (adj), Marie Storm, Karolina Herbertsson, (adj) Karin Bentz  


valberedning deltar  vid § 152. 


Ej närvarande: Hans-Olof Lydén,  Kent Samuelsson (supp,), Emilia Bengtsdottir (suppl), 


Petronella Brüggemann (adj). 


§ 149 Mötet öppnas 


 Ordförande Maria Cedersmyg hälsade välkommen och öppnade mötet 


§ 150 Val av justerare 


 Inger Andersson valdes att jämte ordförande justera dagens protokoll 


§ 151 Fastställande av dagordning  


 Dagordningen fastställdes med uppflyttning av punkt gällande besök av    


                      valberedning 


§ 152 Valberedning deltar  


Redovisar förslag på ny styrelse till avdelningsmöte 2022.  


§ 153 Föregående mötesprotokoll  


 Föregående mötesprotokoll gicks igenom och lades sedan till handlingarna 


§ 154 Redogörelse av inkomna skrivelser 


Från Dnr Ankomst Angående__________________________________ 


Kansliet 015-100.2 211118 Beträffande remissvar gällande SKKs  
                                           typstadgar 


Kansliet  211201 Förlängd remisstid för SKK:s typstadgar 


 


Kansliet 015-104 211202 Åtgärder mot Covid-19 


 


     ”                                           ”              SKK möjliggör för digitala årsmöten även 2022 


 


Kansliet  211203 underlag till funktionärsträffens resepool 
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Kansliet 015-099.5     ” Skapande av arbetsgrupp kring SSRKs medlemskap  


                                                                 och utveckling  


 


Kansliet  211208 protokollet från 2021 års Kennelfullmäktige. 


 


 


Beslut: Gällande skapande av arbetsgrupp kring SSRKs medlemskap och utveckling – ingen i 


styrelsen är förnärvarande intresserad.    


 


§ 155            Avsändaskrivelser_________________________________________________ 


Från            Till           Datum            Angående____________________________ 


Inga avsända skrivelser 


§ 156 Ekonomi, rapport 


 Ekonomin är god och bokfört till 30/11-21 


§ 157 Utställning, rapport 


Om det blir hårdare restriktioner kan bli ändrat när det gäller att genomföra  


utställningar. Anmälan kommer att hållas stängd ett tag till och invänta vad som 


händer framåt.  


Beslut: Vi kommer att lägga det på SSRK Smålands hemsidan. Sara mailar 


Hans-Olof gällande information på hemsidan   


§ 158 Utbildning, rapport 


 Fortsatt arbete med medlemsträffen. Plats är bokad och det kommer att bli 10 


                      april. Lite olika aktiviteter kommer det att bli denna dag. Alla sektioner får i 


                      uppdrag att visa upp aktivitet för att prova denna dag.  


Beslut: Alla i styrelsen får i uppdrag att fundera på vilka utbildningar vi vill 


satsa på/arrangera under nästa år. Fundera på detta till nästa möte 


§ 159 Viltspår, rapport 


 Inget att rapportera     


§ 160 Jakt Spaniel, rapport 


 Reportage i Apportören gällande spaniel. F.ö inget nytt att rapportera 


§ 161 Jakt Tollare, rapport 


 Inget att rapportera 
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§ 162 Jakt Retriever, rapport 


Provledareträff i januari. Blir digitalt 


Nya kvalifikationsregler för A-prov inför regelrevidering. A-provs kommittén 


Småland tillsammans med västra och södra, ha på förslag att skicka en skrivelse 


till HS gällande detta. 


§ 163 Årsmötet - diskussion 


• Plats – Ev att Eva kan presentera olika förslag. Eva har skickat ut lite 


olika förfrågningar på var årsmötet ska hållas och presenterar detta idag. 


Väntar fortfarande svar från några. Bordlägges till nästa möte 


• Valberedningen, denna punkt flyttas till början av mötet 


• Alla verksamhetsberättelse samt verksamhetsplaner ska skickas till Anna 


och Maria senast nyår 


• Mötesordförande till årsmötet, Maria undersöker detta.  


§ 164  Övriga frågor 


Inga övriga frågor lyftes 


§ 165 Kommande möte  
 17 januari kl 19:00 hos Maria Cedersmyg, alt digitalt 


     


§ 166 Mötet avslutas  


  Mötesordförande Maria Cedersmyg tackade för deltagandet och avslutade mötet 


 


 


Vid protokollet 2021-12-15   Justerat 2021-12-  


                 


Anna Ståhlkrantz      Inger Andersson 


   


 


Mötesordförande 2021-12 


    


Maria Cedersmyg   
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