
                               
 Protokoll fört vid styrelsemöte i 
               Springerklubbens huvudstyrelse   
 
 Telefonmöte 2007-11-15  
 
 Närvaro : Olle Carlsson, Pia Axelsson; Barbro Collin, 
                               Adjungerad jaktansvarig Sophia Jarl   
 Frånvaro: Tina Kauppinen, Mikael Eriksson, Ann Sofie Öhman 

 
§ 6.1 Mötets öppnande 
 
§ 6.2 Val av ordförande & sekreterare för mötet 
 Till ordförande valdes Olle och till sekreterare valdes Barbro 
 
§ 6.3 Godkännande av dagordning och anmälan av övri ga frågor 
 Dagordningen godkändes, En ny punkt under övriga frågor anmäldes  
 
§ 6.4 Val av justeringsman att jämte ordförande jus tera protokollet 
 Pia Axelsson utsågs att jämte ordförande justera protokollet 
 
§ 6.5  -  §6.9  Bordläggs till nästa möte  
 
§ 6.10 Utställningsansvarig 

Kvarstående punkter  
 5.10.1  Annonsen för Club Show 2008 är klar 
                Uppdraget är slutfört 
  
§ 6.11 Avelsansvarig 
 Kvarstående punkter 

5.11.1 Medlemsmöten 
På grund av få anmälningar ställs medlemsträffarna in 
Pia rapporterade att endast totalt 25 anmälningar inkommit. 
 
Avelskommittén har sammanställt material till medlemsträffarna, 
och föreslår att detta material skickas ut till samtliga uppfödare på 
uppfödarlistan, per mail alternativt med vanlig post. 
Materialet ska också läggas ut på hemsida och i tidningen. 
Ett sätt att nå ut till uppfödare/medlemmar kan vara att lokalavdelningarna 
tar upp uppfödarstrategi och materialet från avelskommittén på tex 
årsmöten. 
  
Avelskommittén föreslår vidare att vi år 2008 har ett medlemsmöte på en 
plats.  
Till år 2009 föreslås medlemsmötet ligga i samband med Club show 
Styrelsen beslutar  att ställa in medlemsmötena i december 
Styrelsen uppdrar  Pia att informera om de inställda mötena på hemsida 
                                och i tidning 
        
                                Avelskommittén att inkomma med förslag på nytt   
  medlemsmöte 2008. 
  
  Barbro att skicka ut avelskommitténs material till 
   uppfödare på uppfödarlistan   
 



§ 6.12 Jaktansvarig 
 Kvarstående punkter  
 5.12.1   Grundprovet 

Sophia rapporterar att SSRK har dispens för provverksamhet och 
att vi därför kan ha ett grundprov i vår. Sophia föreslår ett grundprov i april 
Plats och datum kommer senare 
Information om grundprov kommer i tidning och på hemsida 
Uppdraget är slutfört  
 

 5.12.2   Uppfödarstrategin – Info om jakt- och grundprov 
Sophia har skrivit en kortfattad information om jakt och grundprov 
Uppdraget är slutfört  

 
§ 6.13 Informationsansvarig 
       Bordläggs till nästa möte 
 
§ 6.14 Övriga funktionärer 
 Kvarstående punkter  

4.14.1 Redaktör sökes 
Barbro har kontaktat Linda om annons i tidningen 
Uppdraget är slutfört  

  
§ 6.15 Lokalavdelningarna 
       Nya punkter 

6.15.1 Årsmötesdatum & handlingar 
Datum för lokalavdelningarnas årsmöten kommer att publiceras i tidningen. 
Mötet föreslog att en ”blänkare” på hemsidan om att lokalavdelningarnas  
årsmötesdatum finns på under avdelning. 
Fullmäktigehandligar skickas till lokalavdelningarna i god tid innan deras 
årsmöten 

 
§ 6.16 Uppföljning av fullmäktigebeslut 
       Nya punkter 

6.16.1 Valberedning 
Till styrelsen stora glädje och lättnad finns nu en valberedning. 
Kerstin Grundblad och Anna Dagson har tagit på sej arbetet som 
valberedning.  
De har redan börjat arbetet med att få fram styrelse och övriga funktionärer  
Uppdraget är slutfört  
Styrelsen uppdrar  Barbro att lägga ut information om valberedningen på 
hemsidan 
 

§ 6.17     Uppfödarstrategin 
       Bordläggs till nästa möte 
 
§ 6.18     Hemsidan 
               Kvarstående punkter 
 
               4.20.2   Unghundar/vuxna till salu 
           Information är skickad till Anne-Maj och hemsida. 
  
         
 
 



      Mötet föreslår att det ska vara obligatoriskt med medlemskap i 
         Springerklubben för att få annonsera om att sälja hundar på hemsidan. 
         Mötet föreslår också att personer som vill ha en annons  
         under ”Hund köpes” inte ska betala för annonsen. De behöver inte heller 
         vara medlemmar  
         Styrelsen beslutar  enligt ovan 
         Styrelsen uppdrar  Barbro att göra tillägg i informationen enligt ovan 
 
§ 6.19     Tidningen 
 Nya punkter 
  6.19.1  Fast annons angående att protokollen finns på hemsida och att de går att 

skicka efter är inskickad till tidningen 
 

6.19.2  Fast annons om valpköparmedlemskap är inskickad till tidningen 
 
6.19.3  Påminnelse om att champion & vinnarbilder kostar 50:- för 
         införande i tidning kommer i tidningen. 
  
6.19.4  Styrelsens motion om ändrad motionstid presenterades. 
       Styrelsen beslutar  att motionen ska publiceras i tidning och på hemsida 
 
6.19.5  Resultat 
            För att förenkla för medlemmar att skicka in resultat ska en lista på var olika 
        resultat ska sammanställas. 
        Sophia ska titta på hur redovisning av jaktprov kan göras 
             
       Styrelsen uppdrar  Barbro att sammanställa en lista enligt ovan 
            Listan publiceras på hemsida och i tidning 
         
6.19.6  Informationsbrev 
         Ett brev med kortfattad information har sammanställts av Tina 
         för införande i tidningen 

          
§ 6.20  Övriga frågor 
            Olle redovisade ett förslag till minskade kostnaderna för tidningen 
           Styrelsen uppdrog  Olle att undersöka detta vidare och återkomma  
                 med förslag 
 
§ 6.21 Nästa möte 

Datum för nästa möte ännu ej bestämt 
 
§ 6.22     Mötet avslutades  
 
 
Vid protokollet 
 
 
Barbro Collin 
 
Justeras Justeras 
 
 
Olle Carlsson Pia Axelsson 


