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        Protokoll fört vid styrelsemöte i 
         Springerklubbens huvudstyrelse  
            Telefonmöte 2008 03 11 
  
         Närvaro : Tina Kauppinen, Barbro Collin, Ann Sofie Öhman 
                        Adjungerad jaktansvarig Sophia Jarl 
        Frånvaro: Olle Carlson, Johan Ericsson, Mikael Eriksson 
          
       

§ 11.1 Mötets öppnande 
 
§ 11.2 Val av ordförande och sekreterare för mötet  
  Till ordförande valdes Tina och till sekreterare valdes Barbro 
 
§ 11.3 Godkännande av dagordning och anmälan av övr iga frågor  
   Dagordningen godkändes med tillägg av 4 punkter. 
  Kjell Nielsen närvarar under § 11.7.1 

  
§ 11.4 Val av justeringsman att jämte ordförande ju stera protokollet  
   Ann Sofie utsågs att jämte ordförande justera protokollet 

 
§ 11.5 Genomgång av föregående protokoll  
   Föregående protokoll godkändes 

 
§ 11.6 Inkommande post 
 Kvarstående punkter  
 9.6.2    SKK´s brev gällande valpförmedling 
    Barbro har skickat brevet till SKK och fått svar från SKK där de 
   hänvisar till den remiss som är utskickat angående SKK:s 
    valpförmedling. Se även § 11.6.1 
    Uppdraget är slutfört  
     
 10.6.1  Ersättning med egen bil & Utökat rasregister 
  Olle har uppdaterat reseräkningen på hemsidan 
   Uppdraget är slutfört 
   Tina har svarat SSRK angående utökat rasregister  
   Uppdraget är slutfört    
 
  Nya punkter  
 11.6.1   SSRK post V08-10 
 
     Remiss angående SKK:s valphänvisning på Internet 
   SKK önskar få synpunkter på den planerade valphänvisningen.  
   SSRK vill få in svar senast 1 juni. Styrelsen har redan skickat ett brev till 
   SKK med frågor rörande konsekvenserna för RAS och SK:s egen 
   valpförmedling. Detta brev vidarebefordras nu till SSRK för kännedom  
    Styrelsen uppdrar  Barbro att skicka brevet till SSRK 
 
    Bidrag från SSRK:s Garantifond 
   Springerklubben har sökt och fått bidrag beviljat med 10 000:- varav 
    6000:- för kostnader i samband med utbildning för grundprovet 
   4 000:- delas mellan Springerklubben och avdelning Uppland/Västmanland 
    för arrangemang av grundprov. Det går fortfarande att söka om medel ur 
     Garantifonden för grundprovs arrangemang. Finns intresse från fler avdelningar 
    att arrangera grundprov söker styrelsen mer pengar. 
   Styrelsen uppdrar  Tina att söka ytterligare medel ur Garantifonden 
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  Styrelsen uppdrar  Olle att betala ut pengar till avdelning 
    Uppland/Västmanland för deras grundprov 2008 04 05 
   
 11.6.2  SSRK HS meddelande om närvaro vid fullmäktige 
            Styrelsen har noterat följande ur SSRK HS protokoll från den 2008 02 02 / §48 
 
    ”Konsekvensutredning om fullt medlemskap i SSRK för Jaktspaniels i Sverige (JIS) 
   Torbjörn Augustinsson föredrar ärendet. Presenterades en lägesrapport om 
   utredningen vilken ska färdigställas inom kort. 
   Huvudstyrelsen beslutar Att Huvudstyrelsen ska vara representerad vid 
       Springerklubbens fullmäktige for att informera om vår syn på JIS.” 
 
    Ordförande har fått meddelande om detta per telefon, begärde dock en skriftlig 
    anmälan med protokollsutdrag. Denna har dock ännu inte kommit. 
 
 11.6.3 Hundnytt 
   Det har inkommit material från Hundnytt, som erbjuder springerartiklar 
   för försäljning 
   Styrelsen uppdrar  Tina att lämna materialet till Barbro    
 
§ 11.7 Ordförande 
  Nya punkter  
  11.7.1 Presentation av Kjell Nielsen och genomgång av fullmäktige. 
   Styrelsen hälsade Kjell välkommen och Kjell presenterade sig. 
    
   Fullmäktigemötet gicks igenom och olika föredragningar fördelades  
 
§ 11.8 Sekreteraren 
 Kvarstående punkter 
 1.8.1   Verksamhetsberättelse 2006 
  Den underskrivna verksamhetsberättelsen för 2006 skickas till Barbro 
  Styrelsen uppdrar  Olle att se till att, kopian på verksamhetsberättelsen 
   slutligen skrivs under och skickas till Barbro 
 

5.8.1 Lathunden för styrelse/fullmäktige 
Punkten bordläggs 
 

 9.8.1    Arkivering tidningar , stambok , raskompendium 
    Tidningar, stamböcker, raskompendium mm utgör en del av 
    klubbens historia och ska arkiveras. Lämnas till Barbro 
    Styrelsen uppdrar  Olle att samla ihop ovanstående och lämna till 
   Barbro som efter historieskrivningen returnerar 
     dessa till Olle för arkivering hos Göte, Olle tar med 
     dessa till Fullmäktige. 
 
 9.8.4    Avtal med Göthe Olofsson 
 Avtalet är klart och skrivs under av Göthe under veckan 
  Styrelsen uppdrar  Olle att få avtalet underskrivet av Göthe 
 
§ 11.9 Kassören 
 Kvarstående punkter  
  8.9.2    Telefonmöten med Skype 
              Punkten bordläggs  
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 10.9.1  Pias frågor om resultat och balansrapporten 
              Styrelsen uppdrar  fortsatt Olle att skicka ut resultat och balansrapporter till 
   styrelsen en gång i månaden och att skicka 2005 års balansrapport till Pia 
          
§ 11.10 Utställningsansvarig 
 Nya punkter 
  11.10.1 Verifikat Club Show 2007 
    Tina vill ha verifikaten från Club Show 2007 
                              Styrelsen uppdrar  Olle att  ta fram verifikaten 
  
§ 11.11 Avelsansvarig 
 Kvarstående punkter  
 9.11.2   PRA-fall 
    Styrelsen uppdrar  fortsatt Pia enligt beslut (se protokoll 08 01 29) 
    
 9.11.3  PRA Cord 1 test på Club Show 
  Pia redogjorde för ett fall angående ett PRA cord 1 test som tagits på 
          Club Show och delvis finansierats av klubben. Ägaren ifrågasätter 
    att resultatet ska redovisas till Springerklubben. Samtliga som testade 
  sina hundar på Club show har inkommit med resultaten. 
   Styrelsen har skickat ett brev till ägaren där vi förväntar oss att även hon 
   inkommer med testresultaten till Springerklubben. 
  Något svar har ännu inte inkommit.  
  Ärendet uppdras  till nästa styrelse att handlägga    
  

§ 11.12 Jaktansvarig 
 Nya  punkter 
 11.12.1 Jaktenkäten 
   Sophia informerade om jaktenkäten. 
    Enkäten fick en bra respons och 90 svar har kommit in. 
    Information kommer i tidningen och på hemsidan 
   Styrelsen uppdrar  Sophia att informera om enkäten i tidning och på hemsida 
 
 11.12.2 SSRK:s utbildning för domare och testledare till grundprovet 
   Sophia informerade om utbildningen  
 
§ 11.13 Informationsansvarig  
   Det finns inget att rapportera 
 
§ 11.14 Övriga funktionärer  
   Det finns inget att rapportera 
 
§ 11.15 Lokalavdelningarna 
 Kvarstående punkter 
 3.15.1  Lathund för kommersiella annonser 
    Punkten bordläggs  
 
§ 11.16 Uppföljning av fullmäktigebeslut 
   Det finns inget att rapportera 
 
§ 11.17 Uppfödarstrategin  
   Det finns inget att rapportera 
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§ 11.18 Hemsidan  
   Det finns inget att rapportera 
 
§ 11.19 Tidningen  
   Det finns inget att rapportera 
 
§ 11.20 Övriga frågor 
 Kvarstående punkter  
   3.21.2 Profilkläder 
    Barbro har upplysningar av Micke angående profilkläderna.  
    Micke ska skicka material om detta till Barbro 
   
 8.20.4  Styrelsemöte efter fullmäktige 
   Punkten bordläggs  
 
 9.20.1  Tentamen för uppfödarutbildningen 
      Styrelsen uppdrar  fortsatt Pia, Barbro och Vaino att sammanställa 
                       ”tenta” frågorna 
 
 9.20.2  Uppfödarlistans nya regler 
    Styrelsen uppdrar  fortsatt Barbro att publicera reglerna på hemsidan 
 
§ 11.21 Nästa möte  
   Nästa möte är konstituerande möte efter fullmäktige den 15/3 
 
§ 11.22 Mötets avslutande  
   Tina tackade de närvarande och avslutade mötet 
 
 
 
 
Vid protokollet 
 
 
 
Barbro Collin 
 
 
Justeras   Justeras 
 
 
 
Tina Kauppinen  Ann Sofie Öhman 


