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Plats:

Telefonmöte

§§ 100 - 121

Beslutande:
Tomas Persson, ordförande
Katarina Morsk, vice ordförande
Pia Aronsson, kassör
Anders Ahlqvist, sekreterare
Helena Gustafsson (t o m § 102)
Peter Flinck
Peter Hilding
Anmält förhinder:
Anna Eriksson, suppleant 1
Johan Eklund, suppleant 2

§ 100

Mötets öppnande

Ordföranden öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
§ 101

Exteriör

Club Show:
Helena Gustafsson håller kontakt med Gävle-Dala för att se till att allt fungerar (2012).
2013 positivt, men problem med platsbyte (Växjö – Gnosjö). Ansökt hos SKK, vi väntar på
svar därifrån. Helena bistår.
2014, Mittsvenska: Sundsvall, ansökt.
Ansökan, utökat rasregister, Christina Daniels. FRK bifaller, Helena Gustafsson besvarar
förfrågan från SSRK.
Licens dataprogram, SKK. Utredning av kostnaden fortgår.
§ 102

Val av justerare

Utsågs Peter Hilding att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.
§ 102

Fastställande av dagordning

Den utskickade dagordningen fastställdes med några smärre justeringar.

Justerares sign

Protokoll

Sida 1 (5)

§ 103

Inkommen post
Från
SSRK
SSRK
SSRK
SSRK
SSRK

SSRK
SSRK
SSRK
SSRK
SSRK
SSRK
SSRK
SSRK
SSRK
SSRK
SSRK
Anna
Hallgren

Ämne
Funktionärsträffen SSRK 31/3 –
1/4
SSRK Fullmäktige 12-13 maj
Utökat rasregister, Christina
Daniels
Annonslänk SSRK:s
avelskonferens
Auktorisation, viltspårdomare:
Lars Brungs, Bollnäs
Ivan Olsson, Skellefteå
Jaktprov, B:
Ola Thunberg, Tyresö
Påminnelse, uppdatering av RAS
Nya avgifter, SBK tävlingar och
prov
BPH, första off prov 2012, bl a
tollare
Temautb, avelsfunktionärer, 2122 april
SSRK:s avelskonferens 28/1
Grundutb avelsfuktionärer 14-15
april
Utb i SBK Tävling, olika datum
Missiv, stadgeändring SSRK
Stadgeändring SSRK
Stadgeändring Rasklubbar
SSRK
Domaretiska regler
Ansökan om resebidrag

Åtgärd
Till handlingarna
Till handlingarna
Besvaras (positivt) av
Helena Gustafsson
Sänt till webmaster
Till handlingarna

Till handlingarna
Till handlingarna
Till handlingarna
Kopia till styrelsen
Kopia till styrelsen
Kopia till styrelsen
Till handlingarna
Kopia till styrelsen
Kopia till styrelsen
Kopia till styrelsen
Till handlingarna
Besvaras (negativt) av
ordföranden

Anm.: Anna Hallgren har inkommit med begäran om resebidrag för en studieresa till
England. Frågan diskuterades ingående och det konstaterades att klubben inte har några
former för detta. Därför beslutades att lämna begäran utan bifall.
Styrelsen kommer däremot att se över frågan för att ha en strategi för hur liknande
förfrågningar ska kunna hanteras i framtiden.
§ 104

Utgående skrivelse för kännedom

Inga skrivelser.
§ 105

Föregående protokoll

Föregående protokoll från 11-10-02 skickades ut 11-10-25. Godkändes och lades till
handlingarna.
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§ 106

Rapport Rasbok

Boken har sänts ut. Några få betalningar återstår. Sluträkning från den som hanterat
tekniken runt boken har ännu inte inkommit. Ordföranden stöter på.
§ 107

Förslag organisationsförändring, SSRK

Ordföranden redogjorde för förslaget. Beslutades att alla tar del och att vi tar ställning vid
nästa styrelsemöte.
§ 108

SKK:s Köpa Hund

Ordföranden har sammanställt en skrivelse att sända in till SSRK f v b till SKK. Beslutades
att skrivelsen sänds in till SSRK med begäran om svar senast 10 januari 2012.
Sekreteraren hanterar.
§ 109

Fullmäktige och sektionsträff

Inbjudan ska gå ut direkt efter nästa möte. Bokning gjord hos Scandic.
Program för sektionsträffen ska fram i god tid. Utbildning och samverkansfrågor ska
behandlas.
§ 110

Proposition valpförmedling

Ordföranden har haft kontakt med våra valpförmedlare och tackat för utfört arbete.
Nya former för förmedling ska tas fram. En proposition i ämnet ska fram till Fullmäktige
2012. Hur ska förmedlingen se ut? Ny lista, planerade kullar, utformas. Avelsrådet skriver
förslag.
§ 111

Sjunkande medlemstal

Uppfödarna bör påminnas om att de kan anmäla sina valpköpare på förmånliga villkor.
Värvningskampanjer på Stora Sthlm och My Dog: Bli medlem 2012 för 100 kr. Listor
upprättas och skickas till medlemshanteraren som skickar ut inbetalningskort.
Ordföranden pratar med Östra om saken.
§ 112

Charmören / hemsidan

Webmaster gör om hemsidan så den blir kompatibel med nya läsare. Möjlighet kommer
att finnas att ha reklam på sidan i den nya layouten. Något beslut om reklam har dock
ännu inte fattats av styrelsen.
§ 113

Facebook

Medlemmar har anmält intresse för att använda klubbens Facebook-sida på ett mer
offensivt sätt.
Styrelsen är enig om att man gärna kan länka till information via Facebook, men att
journalistiskt material ska finnas på vår egen webbplats. Detta av upphovsrättsliga och
juridiska skäl. Ordföranden och vice ordföranden med stöttning av sekreteraren fortsätter
diskussionen med de intresserade medlemmarna.
Beslutades att adjungera Camilla Boqvist till HS för Facebook-aktiviteter.
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§ 114

Ekonomi

Kassören redogjorde för det ekonomiska läget som befanns vara tillfredsställande.
Reseräkningar ska in till kassören senast 15 december.
§ 115

Jaktansvarig – rapport

Flatmästerskapen:
Mittsvenska tar hand om Flatmästerskapen 2016. Detta innebär att turordningen för övriga
avdelningar flyttas fram ett år.
Anmälda prov 2012: Elitprov 15/9, Borås. Särskilda prov V 31,32 33, nybörjarklass. Västra
har begärt att få arrangera särskilda prov i nybörjarklass och öppen klass V 19, 20, 36,
och 37. Öppen klass inte möjligt, bara SSRK får arrangera öppen klass. Jaktprovsansvarig
diskuterar med sektionen om detta.
Noterades svenska framgångar vid Nordiska Mästerskapen.
§ 116

Utbildning – rapport

Lågt intresse för wt-domarutbildningen. Peter Flinck fortsätter jobba på saken. Två FRKmedlemmar från Östgörasektionen deltog på SSRK Bergslagens utbildning i höst. Bra
utbildning.
§ 117

Riktlinjer för utbildning

Peter Flinck har tagit fram ett manus med riktlinjer. Ska diskuteras vid sektionsträffen.
§ 118

Avel – rapport från konferensen

Allt fungerade bra, dock lågt deltagarantal, 30 anmälda, ca 25 kom. Bara positiva
kommentarer. Peter Flinck har skrivit ett reportage till Charmören och till hemsidan.
§ 119

RAS-revidering, avstämning

Klart för utskick till sektionerna som får till den 14 januari på sig att kommentera. Därefter
är materialet klart för slutlig utformning. Diskuterades om RAS ska publiceras för
kommentarer. Beslutades att göra så.
§ 120

Nästa möte

15 januari, Scandic Upplands Väsby. 14 januari diskussioner med övriga retriverklubbar.
Verksamhetsberättelse och –plan och budget ska hanteras på mötet.
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§ 121

Avslutning

Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat kl 22.15.

Vid protokollet

Anders Ahlqvist

Justeras

Tomas Persson, ordförande

Peter Hilding
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