Smått och gott från styrelsen
Efter sommarens ”ledighet” från det mesta styrelsearbete, har styrelsen nu haft ett par
styrelsemöten
Helt ”lediga” har vi ändå inte varit, då det funnits mail att besvara och brådskande beslut att
ta även under sommaren. Allt finns redovisat i protokollen.
Vi började med att beta av en hel del inkommande post. Posten består i stora delar av ren
information, oftast från SSRK och SKK.
Det fanns också en inbjudan till kurs i föreningsteknik, som Klaes redan gått och som Karin
och Allan också ska delta i.
Birgitta och 2 ut avelskommitten ska delta på en kurs om HD indexet, som vi ju får på
springern efter årsskiftet.
SKK har informerat om att även uppfödare och hanhundsägare är välkomna att delta i mån
av plats. Info, med länk, finns på startsidan.
En del frågor från både medlemmar och andra har kommit in på mailen, och där har
klubbens sekreterare ansvar för att svara.
För övrigt har det varit både små och stora frågor på tapeten.
Det numera traditionella samrådsmötet med lokalavdelningarna var det hög tid att börja
planera, likaså behövde fullmäktigemötet 2018 bokas.
I år bjuds även övriga medlemmar in till samrådsmötet
Styrelsen hoppas att båda blir välbesökta och att det blir många spännande frågor som tas
upp på Samrådsmötet
Datum och plats för båda ovanstående möten hittar du på annan plats hät på hemsidan
Tyvärr fick styrelsen beskedet att den lokalavdelning som ansvarat för Springerklubbens
monter på ”Stora Stockholm”, inte har möjlighet att göra det i år. Vi tackar Lokalavdelning
Östra för det arbete de lagt ner de senaste åren.
Nu tar lokalavdelning Uppland/Västmanland över det arbetet och representerar klubben och
rasen.
Lokalavdelning Väst tar, precis som de gjort så många år redan, föredömligt hand om
montern för springrarna på My Dog
Lokalavdelning Väst anordnar två jaktprov under hösten.
Vår kassör håller på att titta över våra bankkontot, i avsikt att föra över alla konton till en
bank.
Statuterna för årets springrar håller på att ses över, så att de regler som trädde i kraft 1a
januari i år överensstämmer med statuterna i respektive Årets springrar.
Ev ändrade statuter läggs ut här på hemsidan så fort de är klara, men några större ändringar
blir det nog inte.
Det reviderade RAS-dokumentet ligger nu ute för påseende. Hoppas att alla tar tillfället i akt
att ta del av det.
Antalet springrar som gjort BPH har nu ökat till 193, så det är bara 7 hundar kvar tills klubben
uppnått målet på 200.
Vi söker fortfarande någon som vill ta på sig arbetet som pokalfogde. Vad det innebär hittar
du under Årets Springrar
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