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  Svenska Spaniel och Retrieverklubben 
   Östergötland 
 

Justeras:   2014-08-27 

 

Datum: 2014-08-21 Styrelseprotokoll nr: 6/2014 
 

Närvarande: Leif Gustafsson 

 Jörgen Elgstrand 

 Mathilde Fokine 

 Magnus Berg 

 Maria Ahlbert 

 Eva Nordenberg 

 Madeleine Andersson 

    

Anmält förhinder: Stefan Lyshed-Jakobsson 

 Anneli Gilde 
 

 

§ 1 Mötets öppnande  
Ordförande förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna. 
 

§ 2 Godkännande av dagordningen 

Då Calle Wigert från Viltspårkommittén skall ringa för att informera om NM så flyttas 

Viltspårverksamheten till §5. Jaktprovsverksamheten flyttas till §14. Dagordningen godkändes med 

dessa ändringar. 
 

§ 3 Val av justeringsperson 
Till att justera dagens protokoll valdes Madeleine A. 
 

§ 4 Föregående protokoll 
Styrelseprotokollet från 22 maj godkändes och lades till handlingarna. 
 

§ 5 Rapport och beslut i samband med rapport från viltspårsansvarig 
Stefan var inte närvarande. Carl Wigert (ordförande i HS Viltspårkommitté) ringde och lämnade 

information om Nordiska mästerskapen i viltspår. 

Under 2015 har styrelsen att ta ställning till följande viltspårsarrangemang utöver den rörliga 

verksamheten: 

• Vångacupen, planeras till våren 

• Ordinarie provet i Vånga, sista helgen i juli 

• SM, då Östergötlands representant vann i år kommer avdelningen att tillfrågas 

• NM, Viltspårkommittén har frågat Östergötland om vi är intresserade att arrangera 

Styrelsen anser att eventuella arrangemang inte skall påverka de egna medlemmarnas möjlighet att 

delta i viltspårsaktiviteter. 
 

Styrelsen beslutade att under 2015 genomföra ordinarie provet i Vånga, Vångacupen och Svenska 

Mästerskapet i viltspår. 
 

Styrelsen tackar Viltspårkommittén för att ha blivit tillfrågade om att arrangera de Nordiska 

mästerskapen 2015. Då flera andra större arrangemang är planerade för 2015 anser styrelsen att 

det saknas personella resurser för att även arrangera NM. 
 

Styrelsen beslutade att tacka nej till att arrangera Nordiska mästerskapen i viltspår 2015. 
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§ 6 Inkomna skrivelser 

Vecka 21  Nyhetsbrev från SKK utställningskommitté 

Vecka 22 060-126 Auktorisationer exteriördomare 

Vecka 23  Medlemsstatistik per 2014-05-31 

010-061 Inbjudan till utbildning för ordförande, sekreterare, kassör 

050-016 Avauktorisation viltspårdomare 

060-129 Protokollsutdrag nr 3/2014 

Vecka 24 

 Följebrev SRD BSI 

090-361 Påminnelse om medlemskontroll Vecka 25 

 Nyhetsbrev från SKK utställningskommitté 

Vecka 26  Ingen post 

Vecka 27  Ingen post 

Vecka 28  Ingen post 

 Medlemsstatistik per 2014-06-30 

010-066 Hamiltonplaketten 2015 

Vecka 29 

010-067 SKK förtjänsttecken 2015 

Vecka 30  Ingen post 

Vecka 31  Ingen post 

060-139 Auktorisationer exteriördomare 

090-371 Tillträdesförbud Gregor Nemanic 

Vecka 32 

 Inbjudan till SBK regelrevideringskonferens 

070-030 Inbjudan till diplomeringsutbildning instruktör 

 Medlemsstatistik per 2014-07-31 

Vecka 33 

 Inbjudan till A-prøver i Norge 

 
§ 7 Utskickade skrivelser 

Vecka 31  Manus till Apportören 

 
§ 8 AU-beslut sedan tidigare 

• 2014-07-09: Inköp av vilt för 7200 kronor. 

• 2014-08-13: Ändring av datum för styrelsemötet till 21 augusti. 

 

§ 9 Rapport från ordförande 
Inget att rapportera. 

 

§ 10 Rapport från kassör 

• Maria redovisade avdelningens konton enligt bilaga. 

• Maria redovisade bokslut per 140731 enligt bilaga. 

• En ansökan om värvningspremie har inkommit från Mathilde. 

 
§ 11 Rapport från utställningsansvarig 

• Det är klart med domare till utställningen i Mjölby i oktober.  
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§ 12 Rapport från kursansvarig 

• Det är svårt att få tag i instruktörer. 

• Mathilde kommer att hålla en valpkurs och en kurs i nybörjarapportering. 

• En medlemskväll med en föreläsning eller liknande skall hållas. Mathilde fick några olika 

förslag som han skall kontakta. 

• Träningsjaktprovet som genomfördes var mycket uppskattat. 

 
§ 13 Rapport från informationsansvarig 

• Nästa manusstopp till Apportören är den 15 oktober. Då måste årsmötet komma med. 

 

§ 14 Rapport från jaktprovsansvarig 

• 2 stycken har anmält till intresse till stewardutbildningen. 

• Elitprovet 16-17 augusti är genomfört och gick bra. 

• Leif och Jörgen har varit på Skårsjö gård och tittat vad de kan erbjuda. 

• Arbetet med RM 2015 är påbörjat, Leif redovisade vad han och Jörgen har gjort. De är 

båda inbjudna till årets RM som arrangeras av Dalarna, Värmland och Bergslagen för att 

kunna studera upplägget som de har. 

• Ett gratis WT för medlemmar under våren föreslogs. Jörgen kollar efter en lämplig plats. 

 
§ 15 Övriga frågor 
Inga övriga frågor togs upp. 

 

§ 16 Nästa möte 
Styrelsen beslutade att nästa möte är tisdagen den 7 oktober 2014 klockan 18.30 på 

Gottorpsgatan 11 i Linköping. 

 
§ 17 Mötets avslutande 
Ordförande förklarade mötet avslutat. 

 

 

 

 

 

Vid protokollet:   

 

……………………………………….. 

Magnus Berg  
Avdelningssekreterare 

 

 

Justeras: 

 

………………………………………..  ……………………………………….. 

Leif Gustafsson   Madeleine Andersson 
Ordförande 


