Protokoll fört vid styrelsemöte i
Springerklubbens huvudstyrelse

Datum: 17 september 2007

Närvaro: Tina Kauppinen, Olle Carlsson, Barbro Collin, Johan Eriksson,
Mikael Eriksson, adjungerad jaktansvarig Sophia Jarl
Frånvaro: Krister Söderstam, Pia Axelsson, Ann Sofie Öhman
4.1

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

4.2

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

4.3

Godkännande av dagordning och anmälan av övriga frågor
Det godkändes med tillägg av 5 nya punkter
och 2 nya punkter till övriga frågor

4.4

Val av justeringsman att jämte ordförande justera protokollet
Johan Eriksson utsågs att jämte ordförande justera protokollet

4.5

Genomgång av föregående protokoll
Kvarstående punkter
1.5.7 Mallen för reseräkningen reseräkning för delegater till fullmäktige
skickas så fort mallen är klar
Styrelsen uppdrar: Olle att göra en mall

4.6

Inkommande post
Kvarstående punkter
2.6.1 Personer som ej får antas som medlem.
Olle har kontaktat SKK för att ta reda på hur de hanterar detta i SK:s
medlemsregister.
SKK återkommer med svar
Styrelsen uppdrar Olle att rapportera SKK:s svar på nästa möte
3.6.1 Tina rapporterade från SSRK:s möte inför generell domarkonferens
29/8.
Lena Rollmar har i ett generellt brev från mötet till SSRK:s konferens
skrivit att det inte finns några specifika problem
för raserna som är berörda av SSRK.
Uppdraget är slutfört

Information till redaktör med nya som ska ha tidningen
Uppdraget är slutfört
Welshklubben vill att vi skickar vår tidning till dem.
Styrelsen beslutar att vi skickar tidningen till Welshklubben
och att Welshklubben skickar sin tidning till Barbro
Olle fick i uppdrag att ta fram information om ett tidigare beslut
att domare kan prenumerera på tidningen till ett
subventionerat pris
Den informationer har inte hittats
3.6.2

Förfrågan om MH som merit – Åsa Malm
Tina har svarat Åsa
Uppdraget är slutfört

3.6.3

Confy – testperiod
Vi fortsätter att testa Confy.
Syrelsen uppdrar Olle att ta fram räkningarna från Telia för att
senare kunna jämföra med Confy

Nya punkter
4.6.1 Brev från Astrid Krasse med frågor angående tidningen.
Styrelsen uppdrar Tina att svara Astrid
4.6.2 Brev från Hans-Gunnar Leytman angående att bilder på kuperade
springrar förekommer på SKK:s hemsida. Hans-Gunnar vill att
SK agerar för att få bort de bilderna med motivering att det i
Sverige är kuperingsförbud
Styrelsen uppdrar Tina att svara Hans-Gunnar att det inte är aktuellt
att vidta några åtgärder just nu.
Styrelsen uppdrar Barbro att kontakta Linda med en förfrågan om
det går att byta bilden i rasstandarden i tidningen mot en springer
med okuperad svans
4.6.3 SSRK - post vecka 32 – 37
Inbjudan från SKK till Rasklubbstorget på ”Stora Stockholm”
I år får vi tacka nej till att delta på rasklubbstorget, men
eventuellt kan det bli aktuellt nästa år om intresse finns
finns. En intresseförfrågan bör då finnas i tidningen i god tid.
Styrelsen uppdrar Barbro att kontakta Västra för att höra hur de
arbetat med sin monter på My Dog.
Barbro funderar också kring hur en monter skulle kunna se ut.
Information från SSRK om att motioner till SSRK:s fullmäktige
2008 ska vara inne senast 30/9 2007
4.6.4 Brev från Magnus Berglin, Agria
Magnus vill ha ett möte för att gå igenom handlingsplanen som ligger
till grund för Agrias sponsring
Styrelsen uppdrar Olle att sätta ihop en handlingsplan

4.7

Ordförande
Kvarstående punkter
1.7.2 Tina informerade om ett nytt brev från Hans Richter ang. JIS,
och uppmanade styrelsen att inkomma med frågor för
sammanställning och vidarebefordran till mötet i oktober
3.7.1 Fullmäktigemöte 2008
Information om datum, plats och hur motioner ska hanteras
och när de ska vara inkomna till huvudstyrelsen finns på
hemsidan och i Springertidningen nr 3
Nya punkter
4.7.1 Månadsbrevet
Förfrågan om utskick av månadsbrevet har inkommit.
Månadsbrevet är till för att ge lokalavdelningarnas styrelse information
snabbare än protokollen

4.8

Sekreteraren
Kvarstående punkter
1.8.1 Revisorernas berättelse och verksamhetsberättelsen
Styrelsen uppdrog Olle att skicka kopior på de underskrivna
dokumenten till Barbro

4.9

Kassören
Kvarstående punkter
1.9.2 Hantering av eventuell ersättning för telefon mm
Styrelsen uppdrar Olle att ta fram ett beslutsunderlag till nästa möte.
Nya punkter
4.9.1 Medlemsintäkter
Olle rapporterade att klubben tappat medlemmar och därmed också
förväntade intäkter.
Styrelsen diskuterade vad vi kunde göra för att öka/ hålla kvar
medlemmar.
Styrelsen uppdrar Barbro att skicka ut information till uppfödarna om
att teckna valpmedlemskap för sina valpköpare.
Barbro sätter också ihop information om detta till tidningen

4.10

Utställningsansvarig
Kvarstående punkter
1.10.2 Olle uppdrogs att inkomma med verifikaten för
Club Show 2006 till Tina. Verifikaten är nu lokaliserade och kommer
att skickas till Tina så fort Olle fått dem
Styrelsen uppdrar Olle att inkomma med verifikaten
3.10.1 Tina uppdrogs att skriva I Springertidningen om Club Show 2007.
Artikeln kommer i ST nr 3

Det råder oklarheter angående foton från Club Show.
Tina kontrollerar detta med André
I artikeln om Club show i Apportören saknas våra sponsorers
logotyper, resultatredovisningen finns inte med och det är bara
signerat med Tinas namn, inte med Springerklubben.
Tina kontaktar Apportören för en förklaring.
3.10.2 Tina ska göra en mall/Lathund för vad som gäller vid samarbete HS –
Lokalavdelning på Club Show.
Arbetet är påbörjat.
Styrelsen uppdrog Tina att göra lathunden
Nya punkter
4.10.1 Bilderna från Club Show
Se ovan: 3.10.1
4.10.2 En förfrågan om att få införa ett nytt vandringspris har inkommit.
Styrelsen uppdras att titta igenom förslaget till nästa möte
4.11

Avelsansvarig
Det finns ingen rapport

4.12

Jaktansvarig
Kvarstående punkter
1.12.2 Sophia kontaktar lokalavdelningarna med inbjudan till
en träff med Jaktansvariga.
Jaktinformation på hemsidan kommer senare.
Styrelsen uppdrog Sophia att arbeta vidare på ovanstående
2.6.3 Sophia har lämnat in uppgifter till SSRK om personer för
utbildning till domare och funktionärer till grundprovet
Uppdraget är slutfört
Nya punkter
4.12.1 Sophia kom med en lägesrapport om jaktprovet 6/10
I dagsläget finns 14 anmälda. Många av dem kommer också
att gå den erbjudna kursen

4.13

Informationsansvarig
Det finns ingen rapport

4.14

Övriga funktionärer
Kvarstående punkter
2.14.1 Uppdatering av uppfödarlistan på hemsidan
Olle fortsätter arbetet med att uppdatera uppfödarlistan och
rapporterar till styrelsen

Nya punkter
4.14.1 Redaktören för Springertidningen, Linda Lindmark har avsagt
sig tidningen efter nr 4 - 2008.
Ny redaktör sökes därför
Styrelsen uppdrar Barbro att kontakta Kerstin för att lägga ut
en annons om att ny redaktör sökes från nr 1 - 2009
4.14.2 Det är snart dags att förnya abbonemanget på domänadressen
Styrelsen uppdrar Olle att kontrollera och jämföra kostnaderna för
att ha kvar den gamla eller byta.
4.14.3 SK - listan
Styrelsen uppdrar Barbro att kontakta André för att lägga in hela
styrelsen på SK-listan
4.15

Lokalavdelningarna
Kvarstående punkter
3.15.1 Styrelsen beslutade på föregående möte att lokalavdelning som
skaffar kommersiella annonsörer till ST ska få halva annonsintäkten.
Micke uppdrogs att göra en lathund för införsäljning av kommersiella
annonser.
Styrelsen uppdrar Micke att fortsätta uppdraget

4.16

Uppföljning av fullmäktigebeslut
Kvarstående punkter
1.16.1 Valberedning.
Det finns fortfarande ingen som anmält intresse av att ingå i
valberedningen.
Om någon känner att hon/han vill göra en insats för klubben
ta kontakt med styrelsen

4.17 Uppfödarstrategin
Kvarstående punkter
2.17.1 Funktionsbeskrivningen
Information om funktionsbeskrivningen finns nu på hemsidan
2.17.2 Informationsmaterial om utbildningen sammanställs
Styrelsen uppdrar Barbro att fortsätta med att ta fram
informationsmaterial
Nya punkter
4.17.1 Vaino har utarbetat ett förslag på uppfödarutbildning
Förslaget innehåller bland annat kursplan, upplägg av kursen
och materialförslag.
Vaino har också startat upp en uppfödarutbildning där detta
upplägg ska provas
Styrelsen tycker att förslaget ser mycket bra ut och tycker att Vaino
fortsätter att jobba på det.

4.18

Hedersmedlemmar
Nya punkter
4.18.1 Efter nya synpunkter från medlemmar om utnämningsförfarandet av hedersmedlemmar väljer styrelsen att
avstå från sitt beslut att utse nya hedersmedlemmar

4.19

Uppdragslistan
Uppdragslistan sammanställs och skickas till styrelsen
och andra berörda

4.20

Övriga frågor
Kvarstående punkter
3.21.1 Barbro och Vaino fortsätter arbetet med Jubileums skriften
och rapporterar till styrelsen
3.21.2

Profilkläder
En förfrågan om byte av Springerklubbens logga har inkommit:
Styrelsen har behandlat ärendet och tycker att den gamla loggan
ska vara kvar
Micke fortsätter arbetet med att ta fram profilmaterial

Nya punkter
4.20.1 Från en lokalavdelning har inkommit en missnöjesfråga angående
förtroendevald inom SSRK i hantering av ärende
Styrelsen har behandlat frågan
4.20.2 På hemsidan under ”Unghundar/vuxna till salu” förekommer
en del mycket unga hundar/valpar. Det finns heller ingen kontroll
av t.ex. hälsoläget för de hundar som annonseras ut
Ett förslag till hur detta ska hanteras utarbetas till nästa möte

4.21

Nästa möte
Nästa möte måndag 29 oktober

4.22

Mötets avslutande
Tina tackade de närvarande och avslutade mötet

Vid protokollet
Barbro Collin
Justeras

Justeras

Tina Kauppinen

Johan Eriksson

