
Sida 1 av 3 

   
  Svenska Spaniel och Retrieverklubben 
   Östergötland 
 

Justeras:   2017-05-30 

 

Datum: 2017-05-29 Styrelseprotokoll nr: 5/2017 
 
Närvarande: Leif Gustafsson 
 Maria Ahlbert 
 Eva Nordenberg 
 Anne Dagbäck Printz 
 Jörgen Elgstrand 
 Magnus Berg 
 Martin Bilfelt 
 Stefan Lyshed-Jakobsson 
   
Anmält förhinder: Gizella Holstensson 
 
 
§ 1 Mötets öppnande  
Ordförande förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna. 
 
§ 2 Godkännande av dagordningen 
Dagordningen lästes igenom och godkändes. 
 
§ 3 Val av justeringsperson 
Till att justera dagens protokoll valdes Eva Nordenberg. 
 
§ 4 Föregående protokoll 
Styrelseprotokollet från 12 april godkändes och lades till handlingarna. 
 
§ 5 Inkomna skrivelser 
Vecka 15  Ingen post från kansliet 
Vecka 16  Ingen post från kansliet 
Vecka 17  SBK och SSRK motioner till Kennelfullmäktige 2017 
Vecka 18  Medlemsstatistik per 2017-04-30 
Vecka 19 060-312 Auktorisationer exteriördomare 

090-978 DN-beslut 28/2017 Vecka 20 
 Fråga från Jenny Långström om antal deltagare till 

provledarutbildning 5-6 augusti 
065-106 Tredje programmet i serien SKK Play för uppfödare 
 HS-protokoll 18-19 februari med tillhörande kommittéprotokoll 

Vecka 21 

 Mejl från Marie Ahlqvist med förslag om inköp till Unghundsderbyt 
och framtida WT (programvara, dator och jaktradio) 

 
§ 6 Utskickade skrivelser 
Vecka 15  Mejl till de två lag som anmält intresse att representera Östergötland i 

Lag-SM om vilket lag som styrelsen valt. 
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§ 7 AU-beslut sedan tidigare 
Inga AU-beslut sedan föregående möte. 
 
§ 8 Rapport från ordförande 

 Leif informerade om Fullmäktigemötet och vad som beslutades där. 
 Tomas Broberg och Mia Edström har anmält sig till steward-utbildningen i Östra 

avdelningen. 
 
§ 9 Rapport från kassör 

 Maria redovisade avdelningens konton enligt bilaga. 
 Maria vill ha personnummer och e-postadress till alla som skall ha arvode: t ex domare, 

kursledare och ringsekreterare. Detta för att kunna skicka ut inkomstuppgifter och 
redovisa till Skatteverket. 

 
§ 10 Rapport från utställningsansvarig 

 Ninni, Anne och Gizella har haft ett möte och gjort en överlämning inför kommande 
utställningar. 

 Certifierad utställningsarrangör (CUA) behövs till utställningen i oktober. ÖKK har ingen 
utbildning planerad men det kommer att hållas en i Skaraborg. Anne skall ta kontakt 
med dem. 

 Mjölby ridhus kommer att byta ägare. Det behöver därför skrivas ett nytt hyresavtal 
inför utställningarna 2018. 

 
§ 11 Rapport och beslut i samband med rapport från jaktprovsansvarig 

 Provledarutbildning – Det har kommit en fråga från SSRK om vi är intresserade av att 
skicka några på en utbildning 5-6 augusti. Vi kommer att hålla en egen utbildning (se 
§12) där två av de anmälda inte har möjlighet att delta. Martin kollar om de kan gå på 
den här utbildningen och svarar Jenny. 

 Marie Ahlqvist har skickat ett mejl med förslag om inköp av dator med Office 365 och 
fyra jaktradio till Unghundsderbyt, en tanke är att detta kan användas vid framtida WT. 
Styrelsen diskuterade detta men har svårt att se behov av utrustningen efter 
Unghundsderbyt. Office 365 innebär dessutom en årlig kostnad. 

 
Styrelsen beslutade att inte köpa in dator och jaktradio till Unghundsderbyt. 
 

 Det föreslogs att de ansvariga i arbetsgruppen för Unghundsderbyt borde få någon gåva 
som ett tack för det arbete de lagt ner. Det är Jeanette Nordgren, Gunilla Hemström, 
Bitte Sjöblom, Tommy Gustavsson, Marie Ahlqvist och Kristina Rudén. Efter en 
diskussion så bestämdes att presentkort på Norins ost är ett bra alternativ. 

 
Styrelsen beslutade att köpa in presentkort till ett värde av max 500 kronor per person enligt 
ovan på Norins ost. Jörgen får i uppgift att göra inköpet. 
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§ 12 Rapport från kursansvarig 
 Provledarutbildning kommer att hållas 18 juni i Söderköping. Leif är kursledare. 6 

personer är anmälda varav två inte kan det datumet. Martin kollar om de kan gå på 
SSRK´s utbildning 5-6 augusti. En avgift på 500 kronor kommer att tas ut som 
återbetalas vid första tillfället som de är provledare. 

 Marie Söderström är tillfrågad om att hålla en massagekurs i höst. Hon skall kolla efter 
en lämplig lokal och återkommer med besked. 

 
§ 13 Rapport från viltspårsansvarig 

 Vångacupen arrangerades i april med 16 startande. 
 Hittills i år har 20 hundar startat på rörliga prov. 
 Vångaprovet kommer att hållas sista helgen i juli. Magnus ansöker hos Royal Canin om 

sponsring. 
 Två stycken som har haft viltspårkurs har kontaktat Stefan och frågat om han kan 

arrangera anlagsprov för deras elever. 
 
§ 14 Rapport från informationsansvarig 

 Vi får hjälpas åt att komma ihåg nästa manusstopp för Apportören som är den 1 
augusti. 

 
§ 15 Övriga frågor 
Inga övriga frågor fanns att ta upp. 
 
§ 16 Nästa möte 
Styrelsen beslutade att nästa möte är måndagen den 31 juli 2017 klockan 18.00 på 
Gottorpsgatan 11 i Linköping. 
 
§ 17 Mötets avslutande 
Ordförande förklarade mötet avslutat. 
 
 
 
 
Vid protokollet:   
 
……………………………………….. 
Magnus Berg  
Avdelningssekreterare 

 
 
Justeras: 
 
………………………………………..  ……………………………………….. 
Leif Gustafsson   Eva Nordenberg 
Ordförande 


