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  Svenska Spaniel och Retrieverklubben 
   Östergötland 
 

Justeras:   2017-10-22 

 

Datum: 2017-10-19 Styrelseprotokoll nr: 8/2017 
 
Närvarande: Leif Gustafsson 
 Gizella Holstenson 
 Jörgen Elgstrand 
 Magnus Berg 
 Maria Ahlbert 
 Anne Dagbäck-Printz 
     
Anmält förhinder: Stefan Lyshed-Jakobsson 
 Eva Nordenberg 
 Martin Bilfeldt 
 
 
§ 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 Jörgen Elgstrand. 
 
§ 4 Föregående protokoll 
Styrelseprotokollet från 28 augusti godkändes och lades till handlingarna. 
 
§ 5 Inkomna skrivelser 

060-305.1 Påminnelse - Utbildning handledare vid ringsekreterareutbildning 
070-106 Inbjudan utbildning WT-domare 

Vecka 35 

 PÅMINNELSE - Inbjudan till utbildning för handledare vid 
ringsekreterarutbildning 14-15 oktober 2017 

Vecka 36 070-106 Inbjudan WT-domarutbildning 
045-019.2 Remiss jaktprovsdomare tolling B 
030-014 Utbetalning av medlemsavgifter delår 1, 2017 

Vecka 37 

065-117 Tredje programmet i serien SKK Play för uppfödare 
060-312.1 Påminnelse om ansökan om utställningar 2020 
060-330 Inbjudan till CUA-kurs (Certifierad UtställningsAnsvarig) 

Vecka 38 

060-331 Beträffande utställningsprogrammet 2018 
010-170 Beträffande återbetalningar SSRK Prov (SBK Tävling) 
010-171 Regelrevidering FCI-regler i lydnad 
010-172 HS-protokoll m bilagor och Kommittéprotokoll 20170902-03 

Vecka 39 

 Stockholm Hundmässa, informationsbrev 
Vecka 40  Medlemsstatistik 2017 
Vecka 41 075-059 Årets bragdhund 2017 
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Styrelsen beslutade att skrivelse 045-019.2 (vecka 37) Remiss jaktprovsdomare tolling B skulle 
behandlas under §8. 
Övriga skrivelser lades därefter till handlingarna. 
 
§ 6 Utskickade skrivelser 
Vecka 39  Hyreskontrakt för Mjölby ridhus till Stallsnack 
 
§ 7 AU-beslut sedan tidigare 

 31/8: 50-årspresent till Stefan Lyshed-Jakobsson. 
 4/10: Avdelningen bekostar den genomförda utbildningen till testledare FB-R som 

Veronica Bergenheim har gått. 
 
Styrelsen beslutade att fastställa dessa beslut. 
 
§ 8 Rapport från ordförande 

 Vi är inte överens med arrangören om de ekonomiska villkoren för A-prov. Inget A-prov 
kommer därför att arrangeras i år. 

 Remissen för jaktprovsdomare tolling B behandlades. Styrelsen har ingen åsikt om den 
sökande men har synpunkter på att regelverket för antagande inte ställer samma krav 
som för övriga domare inom provverksamheten. Leif skickar svar till kansliet. 

 
§ 9 Rapport från kassör 

 Maria redovisade avdelningens konton enligt bilaga. 
 Maria redovisade även balans- och resultatrapport till dags dato. 
 Unghundsderbyt gav ett överskott på 6400 kronor vilket skall delas med rasklubbarna 

enligt tidigare beslut. Överskottet blev lägre än förväntat då kostnaderna redovisats 
utan moms i budgeten. 

 
§ 10 Rapport från utställningsansvarig 

 Det mesta är klart inför nästa helgs utställning. Cirka 450 hundar är anmälda. 
 För att bli CUA krävs att man har ringsekreterarutbildning. Ingen av våra 

utställningsansvariga är ringsekreterare. Vi får undersöka hur vi skall lösa problemet. 
 Kontraktet med Stallsnack gällande Mjölby ridhus är klart. Vissa justeringar har gjorts 

när det gäller kostnader för mat mm. 
 
§ 11 Rapport från jaktprovsansvarig 

 I helgen genomfördes ett spanielprov. 
 Styrelsen diskuterade funktionärsprov. Om behov uppstår så får avdelningen arrangera 

ett prov. 
 Om möjlighet uppstår så kommer ett kkl att arrangeras. 

 
§ 12 Rapport från kursansvarig 

 Martin hade anmält frånvaro men meddelade att massagekursen är klar och utlagd på 
hemsidan. 
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§ 13 Rapport från viltspårsansvarig 
 Stefan hade anmält frånvaro men meddelat att de rörliga proven håller på. 

 
§ 14 Rapport och beslut i samband med rapport från informationsansvarig 

 Eva hade anmält frånvaro. 
 Datum för årsmöte behöver bestämmas så det kommer in i Apportören. 

 
Styrelsen beslutade att årsmötet skall hållas 22 mars 2018 klockan 19.00 i ÖKK’s lokal i 
Linghem. Maria bokar lokalen. 
 

 Det är också dags att boka julbord med inbjudna gäster. 
 
Styrelsen beslutade att boka julbord på Skänninge stadshotell 8 december alternativt 7 
december för 22 personer. Gizella kontaktar Skänninge stadshotell. 
 
§ 15 Övriga frågor 
Inga övriga frågor fanns att ta upp. 
 
§ 16 Nästa möte 
Styrelsen beslutade att nästa möte är måndagen den 8 januari 2018 klockan 18.00 på 
Gottorpsgatan 11 i Linköping. 
 
§ 17 Mötets avslutande 
Ordförande förklarade mötet avslutat. 
 
 
 
 
 
Vid protokollet:   
 
……………………………………….. 
Magnus Berg  
Avdelningssekreterare 

 
 
Justeras: 
 
………………………………………..  ……………………………………….. 
Leif Gustafsson   Jörgen Elgstrand 
Ordförande 


