
Protokoll fört vid telefonmöte i Springerklubbens huvudstyrelse 2007-02-18 
 
 

  Närvarande: Krister Söderstam, ordförande 
   Pia Axelsson 
                                                                 Olle Karlsson 

                             Vaino Wiik 
                   Ann-Sofie Öhman 
                    

Frånvarande: Susanne Öhman, Mikael Eriksson 
 
 
Protokollet omfattar § 130  - §  144 

                    
 
§ 130 Mötets öppnade. 

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

 
§ 131 Godkännande av föredragslistan. 
 Föredragslistan godkändes  
 
§ 132 Justerare 
 Olle Karlsson utsågs jämte ordförande att justera protokollet. 
 
§ 133 Föregående mötesprotokoll 

Styrelsen beslutade: 
att bordlägga föregående mötesprotokoll till nästa möte  
 

§ 134 Rapporter 
Utmärkelser Årets springer m.fl. Krister fått kontakt med alla utom en  
RAS: Godkändes vid SKK:s januarimöte 
AGRIA: Krister kontaktar Ib Ahlén angående verksamhetsplanen 

  
§ 135 Grundprovet 

Avelskommittén förbereder och lägger fram för styrelsen för beslut av 
remissvar. 
 

§ 136 Ansökan officiellt jaktprov 
 Ansökan om Grundprov.NKL skall vara inne 15 mars 

Styrelsen beslutade: 
Att uppdra till Vaino att gå ut på SK-listan för att se om någon lokalavdelning är 
intresserad att arrangera detta. 

 
§ 137 Fullmäktige 2007  

Styrelsen beslutade: 
att uppdra till Olle att kontakta Agria angående lokal 
att uppdra till Olle att meddela lokalavdelningarna om kostnaderna för 
fullmäktigeledamöterna skall ske enligt stadgarna 
att uppdra till Olle att vid nästa möte redogöra för en rambudget inklusive 
förslag till medlemsavgift 



§ 138 Motioner 
 Det har inkommit 4 motioner angående Årets springer. 

Styrelsen beslutade: 
att uppdra till Ann-Sofie att till nästa möte ta fram underlag till styrelsens beslut 

 
  
§ 139 Uppfödarstrategin 

Styrelsen beslutade: 
att uppdra till Krister att göra ändringar i uppfödarstrategin utifrån det som kom 
fram vid Uppfödarkonferensen samt inskickade kommentarer. 

 
§ 140 Stamboken 

Styrelsen beslutade: 
att beställa 500 ex av Stamboken 
att uppdra till Olle att till nästa möte ta fram ett förslag till försäljningspris av 
Stamboken 

 
§ 141 Raskompendie 

Styrelsen beslutade: 
att bordlägga beslut om när tryckning skall ske till nästa möte  

 
§ 142 Övriga frågor: 
 Louise Karlsson deltar vid Elmia Game Fair 17-20 maj. 
 
 
§ 143 Nästa möte 
 Måndag den 26 samt 28 februari  kl:19.00 
 
 
§ 144  Mötets avslutning 

Ordförande tackade de närvarande och förklarade mötet avslutat 
 
 
 
Vid protokollet 
 
 
Vaino Wiik  
 
Justeras    Justeras 
 
 
Krister Söderstam   Olle Karlsson  
 
 
 
 
 
 
 
 


