Protokoll nr 3
2007 06 25

Protokoll fört vid styrelsemöte i
Springerklubbens huvudstyrelse

Datum

2007 06 25

Telefonmöte

Närvaro: Tina Kauppinen, Olle Carlsson, Barbro Collin, Pia Axelsson,
Mikael Eriksson , Ann Sofie Öhman
Frånvaro: Krister Söderstam Johan Eriksson
Adjungerad jaktansvarig, Sophia Jarl
2.1

Mötets öppnande
Tina Kauppinen hälsade alla välkomna och förklarade härmed mötet
öppnat

2.2

Val av ordförande & sekreterare
Till mötesordförande valdes Tina och till mötessekreterare valdes Barbro

2.3

Godkännande av dagordning och anmälan av övriga frågor
Som övriga frågor anmäldes:
Brev från Labrador och Flat klubbarna– tas upp under Inkommande post
Motionsförslag från Labrador och Flat klubbarna– tas upp under
inkommande post
Inkommen post från SKK – tas upp under inkommande post
Förord till uppfödarstrategin – tas upp under Uppfödarstrategin
Vandringsprisen, statuterna – tas upp under Uppföljning av
fullmäktigebeslut
Styrelsens presentation i tidningen– tas upp under Övriga frågor
Styrelsens adresser på hemsidan– tas upp under Övriga frågor

2.4

Val av justeringsman att jämte ordförande justera protokollet
Olle Carlsson utsågs att jämte ordförande justera protokollet

2.5

Genomgång av föregående protokoll
Kvarstående punkter:
1.5.2
Magnus Nymans krav på ersättning för fotografi
Tina har bett Magnus inkomma med betalningsunderlag, men
inte fått svar ännu
Styrelsen uppdrar Tina att skicka en förfrågan om
betalningsunderlag per post till Magnus samt skicka en kopia av
brevet till Olle.
1.5.3

Skrivelsen från Petra Gau och Johanna gällande ett av klubbens
vandringspris
Tina har svarat Petra Gau och Johanna

Uppdraget är slutfört

2.6

2.6.1

1.5.7

Sigrun Wallqvist förfrågan om hur reseräkning för delegater till
fullmäktige hanteras och hennes önskemål att få
Springerklubbens stadgar
Barbro har svarat och skickat stadgarna.
Mallen för reseräkningen skickas så fort mallen är klar
Styrelsen uppdrar: Olle att göra en mall

1.5.9

Ansökan om dispens för importerad hund
Dispensen är tillstyrkt av avelskommittén 2007 02 26
Uppdraget är slutfört

Inkommande post
Kvarstående punkter
1.6.2
Brev från Annica Engström, Hundnytt.com angående att länka till
SK + rasinformation
Ann-Sofie har svarat Annica Engström
Uppdraget är slutfört
Nya punkter
Tina föredrog inkommande post från SSRK v 22- 24:
Personer som ej får antas som medlem
Styrelsen uppdrar Olle att kontrollera med SKK:s medlemsregister hur de
hanterar personer som ej får antas som medlemmar
Inbjudan till kurs för avelsråd – Pia inkommer med eventuellt intresse för
att delta i kursen
Styrelsen uppdrar Barbro att skicka kursinbjudan till Pia
Inför mötet med SSRK, JIS och Cockerklubben den 30 juni:
Tina ställde frågan om hur Springerklubben ska ställa sig till ett eventuellt
önskemål från JIS angående att de vill bilda egen klubb under SSRK.
Styrelsen ställde sej negativ till detta

2.6.2

Information från Klackbergsgården
Klackbergsgården informerar om att klubben kan använda sej av deras
anläggning vid olika evenemang.
Styrelsen uppdrog Tina att vidarebefordra informationen till närliggande
avdelningar

2.6.3

Spanielkommittén i SSRK planerar utbildning för domare och provledare till
grundprovet, och vill ha förslag på lämpliga kandidater. De vill också veta
hur många grundprov Springerklubben planerar till år 2008.
Styrelsen uppdrar Jaktkommittén att ta fram lämpliga personer och
redovisa detta till styrelsen.

2.6.4

Öppet brev från Labrador och Flatcoated Retriever klubbarna
gällande Kerstin Eklunds kommentar om sin avgång som exteriöransvarig,
i Apportören
Styrelsen uppdrar Tina att svara ovanstående att vi inte ställer oss
bakom brevet
Motioner från Labrador och Flatcoated Retriever klubbarna.
Springerklubben avvaktar med att ta ställning till motionerna.
Tina har svarat att vi mottagit dokumenten

2.6.5

Brev från SKK.
SKK:s uppfattning är att valpklass inte ska arrangeras vid klubbutställning på
World Dog 2008, främst sett ur djurskyddsperspektiv.
Styrelsen beslutar att Springerklubben inte ska ha valpklass på vår
utställning 2008
Styrelsen uppdrog Tina att svara SKK.

2.7

Ordförande
Kvarstående punkter:
1.7.2
Angående mötet med Jaktspaniels i Sverige den 30/6
Förutom Tina kommer också Sophia Jarl att delta

2.8

Sekreteraren
Kvarstående punkter:
1.8.1
Revisorernas berättelse och verksamhetsberättelsen.
Barbro behöver kopior på de underskrivna originalen för
upprättande av årsmöteshandlingar
Styrelsen uppdrog Olle att skicka kopia på de underskrivna
originalen till Barbro

2.8.1

2.9

Nya punkter:
Styrelsen uppdrog Barbro att skicka de justerade protokollen till
revisorerna och till styrelsen.
Kassören
Kvarstående punkter:
1.9.2

Enligt avtal med Agria behövde en aktivitetsplan färdigställas för
att få de intäkter klubben är berättigad till
Krister har meddelat Agria aktivitetsplanen
Tina skulle kontakta avelskommittén om ett gemensamt möte
gällande uppfödarstrategin, medlemsträffarnas planering och
genomförande den 18 maj
Styrelsen och avelkommittén har haft det planerade arbetsmötet
Uppdraget är slutfört

1.9.3

Hantering av eventuella ersättningar för telefon mm
Styrelsen uppdrog Au att komma med förslag
Frågan bordläggs till nästa möte

Nya punkter

2.9.1

Styrelsen uppdrog Olle att vidarebefordrar revisorernas mailadresser till
Barbro

2.10

Utställningsansvarig
Kvarstående punkter:
1.10.1
Krister har tagit kontakt med Royal Canin och återkomma med
en rapport till nästa möte.
Krister har skickat kopior av avtalen med Agria och Royal Canin
till Tina
Uppdragen är slutförda
1.10.2

2.10.1

Tina vill ha verifikaten från Club Show 2006
Olle har kontaktat Ewa Wiklund för att få verifikaten
Styrelsen uppdrar Olle att komma in med verifikaten så fort han
fått dem från Ewa

Nya punkter:
Mikael meddelade att Springer Campen är inställd på grund av för få
anmälningar.

2.10.2

Tina informerade om återbud från en av domarna på Club Show.
Domarna på Club Show ändras så att Christine Savell dömer alla de
vuxna hundarna och ny domare tas in till valpklasserna
Tina ville veta vilka som betalat in anmälningsavgift på det norska kontot
Styrelsen uppdrog Olle att kontrollera detta och återkomma till Tina

2.10.3

Rosetter till Club Show köps in från Tirella Rosetts i England, då vi fått ett
bättre pris där
Arbetet med Club Show fortskrider för övrigt som planerat

2.11
2.11.1

Avelsansvarig
Nya punkter
DNA-test vid Club Show
Det kommer att finnas möjlighet att DNA-testa hundar för PRA
(svabbprov, ej blodprov) vid Club Show.
Mikael kontaktar veterinär och kontrollerar om det finns möjlighet att få
veterinärkostnaden sponsrad
Beslut om avgiftens storlek tas när vi vet hur många som ska testas och
hur stora kostnaderna blir

2.11.2

Pia informerade om att vi kan få Springerklubbens logga på formulären
från Animal Health Trust för fucosidos och PRA.

2.12

Jaktansvarig
Kvarstående punkter:
1.12.2
Sophias uppdrag att inkomma med ett kostnadsförslag för möte
för arbetsutskottet
bordlades

2.12.1

2.12.2

Nya punkter:
Sophia undrar om jaktkommittén kan ha telefonmöten
Styrelsen beslutar jaktkommittén kan ha telefonmöten
Styrelsen uppdrar Tina att informera Sophia om uppringningsproceduren
Styrelsen uppdrar Tina att jämföra kostnader mellan olika
operatörers telefonmöten
.
Grundprovet
Sophia Jarl redogjorde på arbetsmötet för de planerade testen av
grundprovet.
Två tester är inplanerade, det ena i år och det andra under våren 2008.
Sophia föreslår den 10 november 2007 för det första testet av grundprovet
Styrelsen beslutar enligt Sophias förslag

2.12.3

Olle vill ha in budgeten för jaktprovet.
Styrelsen uppdrar Tina att informera Sophia

2.13

Informationsansvarig

2.14.
2.14.1

Övriga funktionärer
Uppfödarlistan på hemsidan behöver uppdateras
Styrelsen uppdrar Olle att skicka en förfrågan till uppfödarna om de vill
vara kvar på listan

2.15

Lokalavdelningarna
I dagsläget får lokalavdelningarna betala för utrymme i Springertidningen.
Styrelsen tycker inte att detta är en bra lösning. Styrelsen ska se över
kostnaderna för tidningen och vad som kan ändras gällande kostnaderna för
lokalavdelningarna

2.16

Uppföljning av fullmäktigebeslut
Kvarstående punkter:
1.16.2

Statuterna för Springerklubbens vandringspris
Ann Sofie har ändrat statuterna för Årets uppfödare
Uppdraget är slutfört
Styrelsen uppdrar avelskommittén att se över övriga
vandringspris och inkomma med eventuella förslag för att ändra
statuter så att de ligger i linje med uppfödarstrategin

1.16.5

Valberedning
För att försöka hitta personer som är intresserade av att ingå i
en valberedning ska information om detta ut på hemsidan, i
tidningarna och till avdelningarna
Styrelsen uppdrar: Tina att skriva i avdelningarnas
månadsbrev och till hemsidan.

1.16.6

Initiativet till en instruktörs utbildning till grundprovet är taget av
SSRK
Se § 2.6.3

Uppdraget slutfört
2.17

Uppfödarstrategin
Kvarstående punkter
1.9.2
Regionala medlemsträffar
4 medlemsträffar är planerade till hösten 2007.
Preliminära datum blir 2007 12 01 på följande platser:
Hudiksvall, Gista (Norrköping),
Falkenberg och
2007 12 02 : Piteå
På medlemsträffarna kommer det största utrymmet att ges åt
uppfödarstrategin och grupparbeten runt denna.
En sammanställning av dagsläget i rasen och aktuell statistik
från Agria kommer också att presenteras
Information om medlemsträffarna kommer att finnas på
hemsidan och i tidningen och i månadsbrevet till avdelningarna.
Nya punkter
Styrelsen har haft ett arbetsmöte med avelskommittén för att diskutera
uppfödarstrategin.
På detta möte bestämdes följande:
Att vi skulle börja med att utveckla en uppfödarutbildning och med fortsatt
arbete med funktionsbeskrivningen
En grupp bestående av avelskommittén, och från styrelsen Barbro Collin
och Ann Sofie Öhman, och med Pia Axelsson som sammankallande
tillsattes för att arbeta med vad en uppfödarutbildning ska innehålla.

2.17.1

Funktionsbeskrivning
Funktionsbeskrivningen är ett mycket bra hjälpmedel i uppfödarnas
avelsarbete. I dagsläget finns det för få tillfällen att beskriva hundar.
För att funktionsbeskrivningen ska fungera och fler tillfällen kunna
erbjudas behövs fler funktionärer
Anette Öhman och Lotta Wennersten
Har sagt att de vill jobba vidare med funktionsbeskrivningen, och att
De vill dra igång en utbildning av funktionärer till denna.
Styrelsen uppdrar Lotta och Anette att arbeta vidare med
funktionsbeskrivningen och en funktionärsutbildning.

2.17.2

Uppfödarstrategin ska läggas ut på hemsida och i tidningen
På arbetsmötet fick Vaino i uppdrag att skriva ett förord till
uppfödarstrategin till detta styrelsemöte
Styrelsen beslutade: att godkänna Vainos förord

2.18

Springerklubbens Jubileum
Kvarstående punkter:
1.18.1
Skyltmaterial om jubileet finns nu tryckt och är utskickat till
avdelningarna

2.19
2.19.1
2.19.2

Servermiljön
Nya punkter
Styrelsen uppdrar Tina att skicka instruktionerna om servern till styrelsen
Styrelsen uppdrar Barbro att ansvara för att hålla servern aktuell

2.20

Uppdragslistan
Genomgång av uppdragslistan

2.21

Övriga frågor

2.21.1

Styrelsens presentation i tidningen:
Styrelsen uppdrar Barbro att påminna de styrelsemedlemmar som inte
presenterat sej ännu att inkomma med presentation senast 15 augusti

2.21.2

Styrelsens adresser på hemsidan:
Styrelsen uppdrar Barbro att kontrollera med styrelsemedlemmar om det
är okey att lägga ut deras adresser och telefonnummer på hemsidan

2.22

Nästa möte
Nästa möte är 4 och 5 augusti
Plats meddelas senare

2. 23

Mötets avslutande
Tina avslutade mötet

Vid protokollet

Barbro Collin
Justeras

Justeras

Tina Kauppinen

Olle Carlsson

