Protokoll fört vid telefonmöte i Springerklubbens huvudstyrelse 2006-09-28

Närvarande; Krister Söderstam, ordförande
Pia Axelsson
Olle Karlsson
Ann-Sofie Öhman
Susanne Öhman
Vaino Wiik
Anmält förhinder: Anette Erlandsson, Mikael Eriksson
Protokollet omfattar § 58 - § 69

§ 58

Mötets öppnade.
Krister Söderstam hälsade alla välkomna och förklarade härmed mötet som
öppnat.

§ 59

Godkännande av föredragslistan.
Föredragslistan godkändes

§ 60

Justerare
Susanne Öhman utsågs jämte ordförande att justera protokollet.

§ 61

Föregående mötesprotokoll
Styrelsen beslutade:
att lägga föregående mötesprotokoll till handlingarna

§ 62

Rapporter
Ekonomi: Olle rapporterade om dagsläget
Träff Jaktspanielklubben: 10 okt Krister och Anette deltar från SK
Club Show 2007: En domarändring pga. av återbud
Styrelsen beslutade
att uppdra till Pia och Krister kontakta respektive domare och återkomma till
Ann-Sofie

§ 63

Club Show 2009
Styrelsen beslutade
att uppdra till Ann-Sofie att kontakta lokalavdelningarna för att se om det finns
intresse för att arrangera Club Show 2009

§ 64

SSRK Motion gällande jaktmerit för SUCH
Klubben bör arbeta vidare med utformande av motionen då det ej finns stöd för
den idag men finner frågan så viktig att den bör tas upp till SSRK:s fullmäktige
2008

§ 65

Vandringspriser
Förfrågan från medlem angående varför det ej finns något vandringspris där
lydnad ingår
Årets jaktspringer: ändring av statuterna av donator
Styrelsen beslutade:
att bordlägga ärendet om Årets jaktspringer till nästa möte
att i Årets uppfödare skall utställning vara en obligatorisk gren
att uppdra till Ann-Sofie och Susanne
att uppdra till Vaino att meddela medlem

§ 66

Mottagare av viltspårskritiker:
Styrelsen beslutade:
att Olle skall vara klubbens mottagare av dessa

§ 67

Träff med lokalavdelningarnas jaktansvariga
Förslag:19 januari 2007 i samband med medlemsträffen

Driftsavtal, server
Styrelsen beslutade:
att styrelsemedlem meddelar via mail när de skall använda servern
§ 68

Nästa möte
6/11 19.00

§ 69

Mötets avslutning
Ordförande tackade de närvarande och förklarade mötet avslutat

Vid protokollet

Vaino Wiik

Justeras

Justeras

Krister Söderstam

Susanne Öhman

