Protokoll fört vid telefonmöte i Springerklubbens huvudstyrelse 2007-02-08

Närvarande: Krister Söderstam, ordförande
Pia Axelsson
Olle Karlsson
Ann-Sofie Öhman
Anmält förhinder:

Susanne Öhman
Vaino Wiik
Mikael Eriksson

Protokollet omfattar § 111 - § 129

§ 111

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

§ 112

Mötes sekreterare
Olle Carlsson utsågs att i Vaino Wiiks frånvaro föra dagens protokoll

§ 113

Godkännande av föredragslistan.
Föredragslistan godkändes

§ 114

Justerare
Ann-Sofie Öhman utsågs jämte ordförande att justera protokollet.

§ 115

Föregående mötesprotokoll
Styrelsen beslutade:
att lägga föregående mötesprotokoll till handlingarna

§ 116

Ekonomi:
Beroende på planerade utgifter bör/skall vi noga planera ytterliggare
beställningar och bevaka både betalningsförmåga och behov, OC återkommer
när budgetförslag läggs.
06:s resultat och budgetförslag för 07, kommer den 25:e / 26:e mars, OC
bevakar.
OC bevakar ev. behov av att höja medlemsavgiften p.g.a. att vi planerar att lägga
över medlemsregistret till SKK.

§ 117

Uppfödarträff:
Vaino har gjort en sammanställning av grupparbetena på uppf.träffen samt av de
synpunkter som inkommit från uppfödare som inte kunde deltaga
En bearbetning av kommentarerna kommer att göras inför Fullmäktigemötet

§ 118

Uppfödarstrategi:
Fortsatt diskussion angående uppfödarlistan, hanhundslistan och
valpförmedlingen.
Uppfödarstrategin: kommer att föreläggas fullmäktige

§ 119

Öster Marma:
Pia Axelsson meddelar att Klubben är inbjuden till Öster Marma samma dag som
fullmäktige, Pia och Anette kommer att åka.

§ 120

Verksamhetsberättelse
Krister skriver Verksamhetsberättelsen och Pia gör en rapport från
avelskommittén

§ 121

Motioner:
Motioner 3 st. Krister skickar materialet till Vaino

§ 122

Etiska riktlinjer :
Etiska riktlinjer för Club Show: vad gäller inbjudna domare har tidigare sänts ut
till styrelsen för synpunkter

§ 123

Remiss Grundprov:
SK skall bevaka och besvara remissen, Grundprov för spaniel.

§ 124

Stamboken:
Är klar att tryckas förutom Kristers förord.

§ 125

Raskompendiet:
Raskompendie: OC hänvisar till ekonomin och vill avvakta till resultatet för
2006 och 2007 års budget är klara, innan beställning.

§ 126

Lokalavdelning Norrbotten:
Styrelsen beslutade
att godkännande av samt presenterade stadgar av Lokalavdelning Norrbotten.
Noteras skall att beslut om stadgarnas godkännande fattas i efterhand då
huvudstyrelsens beslut i ärendet förskjutits p.g.a. ändrad mötesdag

§ 127

Elmia Game Fair:
Deltagande vid Elmia Game Fair 17 - 20 maj: svar skall lämnas den 27:e feb.
Frågan bordlägges.

§ 128

Styrelseärende:
Ordf. meddelar huvudstyrelsen att han p.g.a. en förtroendekris mellan honom
och Vice Ordf. lämnar ordförandeskapet med omedelbar verkan. Ordf.
Motiverar för styrelsen sitt beslut men lovar samtidigt att vara styrelsen
behjälplig, om styrelsen så önskar vad gäller förberedelserna inför fullmäktigemötet i mars månad. Ordf. meddelar också att han tillskriver och överlåter
ordförandeskapet till Vice Ordförande.

§ 129

Mötets avslutning
Ordförande tackade de närvarande och förklarade mötet avslutat

Vid protokollet

Olle Carlson
Justeras

Justeras

Krister Söderstam

AnnSofie Öhman

