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Svenska Spaniel och Retrieverklubben
Östergötland
Datum: 2018-10-17

Styrelseprotokoll nr: 7/2018

Närvarande:

Leif Gustafsson
Gizella Holstenson
Magnus Berg
Maria Ahlbert
Eva Nordenberg
Anne Dagbäck-Printz
Martin Bilfeldt

Anmält förhinder:

Stefan Lyshed-Jakobsson
Veronica Bergenheim

§ 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 Maria Ahlbert.
§ 4 Föregående protokoll
Styrelseprotokollet från 21 augusti godkändes och lades till handlingarna.
§ 5 Inkomna skrivelser
Vecka 34 010-195.1
010-196.1
070-188
Vecka 35 060-375
Vecka 36
045-026.1
Vecka 37 060-382

Vecka 38
Vecka 39 010-203
Vecka 40 040-045
050-085.1
050-086.1
050-089.1
090-1093
Justeras:

SKKs Förtjänsttecken
SKKs Hamiltonplakett
SKKs Distansutbildning i Föreningsteknik
Ansökan om utställningsprogram 2021
SSRKs medlemsstatistik per 2018-08-31
Remiss Tollingdomare H Linde
Kurs för blivande Utställningsadministratörer, CUA
Försäkringsvillkor SSRK
Nyhetsbrev SKK
Påminnelse 2018 års program SKK Play för uppfödare
Ingen post från kansliet
Protutdrag SKK/JHK 2018 3/2018, §41
Spanieljakt, påskrift av markägare på avtal
Remiss viltspårdomare Stefan Blomqvist
Remiss viltspårdomare Magnus Berg
Remiss viltspårdomare Ann-Charlotte Johansson-Fröjd
Inloggning i SSRK’s medlemsregister
2018-10-24
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Vecka 40 070-190
070-190, bil
Vecka 41 050-086.1 v2
070-119.3
070-097.9
070-101.6

Intresserad av att bli instruktör inom SSRK?
Bilaga till 070-190 för avdelningarna.
Remiss viltspårdomare (rättad version)
Ny A-provsdomare retriever PA Norling
Ny A-provsdomare retriever Åza Vikström
Diplomerad WT-domare retriever Hans Olofsson

Styrelsen beslutade att remiss 045-026.1 Tollingdomare behandlas under §11 Rapport från
jaktprovsansvarig och remisserna 050-085.1, 050-086.1 och 050-089.1 Viltspårdomare
behandlas under §13 Rapport från viltspårsansvarig.
De inkomna skrivelserna lades därefter till handlingarna.
§ 6 Utskickade skrivelser
Vecka 33
Svar på remiss 050-065.1 viltspårdomare
§ 7 AU-beslut sedan tidigare
Inga AU-beslut sedan föregående möte.
§ 8 Rapport och beslut i samband med rapport från ordförande
 Datum för årsmöte behöver bestämmas så det kommer in i Apportören.
Styrelsen beslutade att årsmötet skall hållas 14 mars 2019 klockan 18.30 i ÖKK’s lokal i
Linghem. Martin bokar lokalen.


Nytt avtal för medlemsregistret skall skickas in till kansliet.

Styrelsen beslutade att utse Maria Ahlbert som medlemsregisteransvarig. Martin Bilfeldt och
Anne-Marie Pettersson skall få tillgång till snabbkollen.


Leif tog upp att det finns en del inom avdelningen som borde uppmärksammas med
SSRK Förtjänsttecken. Styrelsen diskuterade detta.

Styrelsen beslutade att ansöka om förtjänsttecken i silver till Inge E-son Thor och att dela ut
förtjänsttecken i brons till Lisbeth Larsson och Rolf Hammarlund. Leif får i uppdrag att skicka in
ansökningarna till kansliet.


Helena Andersson som tidigare har varit ordförande i avdelningen fyller 80 år den
13/12.

Styrelsen beslutade att uppvakta med en blomma.
§ 9 Rapport från kassör
 Maria redovisade avdelningens konton enligt bilaga.
 Bokföringen är klar fram till idag.
Justeras:

2018-10-24
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§ 10 Rapport från utställningsansvarig
 Vi behöver hitta en ny online-anmälan till utställningarna. Magnus får i uppdrag att titta
på SKK Internetanmälan.
§ 11 Rapport och beslut i samband med rapport från jaktprovsansvarig
 Jaktkommittén har skickat sina synpunkter på Spanieljaktprovsremissen.
Styrelsen beslutade att återremittera remissen till jaktkommittén som får författa ett skriftligt
svar som kan presenteras för HS. Fokusera på punkterna som räknas upp på första sidan.
Svaret skickas till sekreteraren senast 26/9 för beslut och vidare befordran till kansliet.



Veronica får i uppdrag att prata med Labradorklubben om samarbete inom
provverksamheten.
Tollingdomarremissen 045-026.1 lästes igenom.

Styrelsen beslutade att förorda den sökande som domare. Leif får i uppdrag att skriva svar till
kansliet.
§ 12 Rapport och beslut i samband med rapport från kursansvarig
 Viltspårsföreläsningen har genomförts och i morgon kväll är utställningsföreläsningen.
 6 stycken har anmält intresse för provledarutbildning. Martin tittar på lämpligt datum
och skickar ut inbjudan till de intresserade.
 15 stycken provledare är aktuella för omcertifiering. Den kommer att hållas 22/11
klockan 18.00.
 Apporteringskurs i vår. Martin hör med Mathilde Fokine om hon kan tänka sig att hålla
en kurs.
 Stefan har lämnat förslag på en person som önskar gå utbildningen till diplomerad
viltspårsinstruktör. Styrelsen vill ha mer information om formella krav på en sökande till
denna utbildning och vilken kostnad den är beräknad till.
Styrelsen beslutade att bordlägga ärendet tills vi fått mer information. Martin får i uppdrag att
kontakta viltspårsansvarig om mer information.
§ 13 Rapport från viltspårsansvarig
 Magnus lämnade mötet då denna punkt berör honom. Martin tog över protokollet.
 Remisserna för viltspårsdomarna gicks igenom.
Styrelsen beslutade:
 att tillstyrka remisserna 050-086.1 och 050-089.1.
 att avslå remiss 050-085.1 då den sökande saknar baskrav.
Martin får i uppdrag att skicka svar till kansliet.
Punkten ansågs omedelbart justerad.

Justeras:

2018-10-24
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§ 14 Rapport från informationsansvarig
 Manus till Apportören skall skickas in och uppgifter om årsmötet till Marita.
§ 15 Övriga frågor
 Vi har fått en fråga från Tina Byrsell om det finns intresse för att köpa västar med tryck
på. Maria får i uppdrag att fråga om modell, utbud och pris.
 Det är dags att boka julbord. Husby säteri söndag 9/12 klockan 13 kom upp som förslag.
Maria får i uppdrag att boka.
§ 16 Nästa möte
Styrelsen beslutade att nästa möte är i samband med julbordet den 9 december.
§ 17 Mötets avslutande
Ordförande förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:
………………………………………..
Magnus Berg
Avdelningssekreterare

Justeras:
………………………………………..
Leif Gustafsson

………………………………………..
Maria Ahlbert

Ordförande

Justeras:

2018-10-24

