Protokoll fört vid styrelsemöte i
Springerklubbens huvudstyrelse
Telefonmöte 2008 05 12
Närvaro : Tina Kauppinen, Barbro Collin, Kerstin Nilsson, Sophia Jarl,
Olle Carlson, Anna-Greta Lingebrandt,
Hans-Gunnar Leytman, Pia Axelsson, Veronica Östman
Frånvaro: Ingen
§ 13.1

Mötets öppnande

§ 13.2

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

§ 13.3

Godkännande av dagordning och anmälan av övriga frågor
Dagordningen godkändes med tillägg av 3 punkter.

§ 13.4

Val av justeringsman att jämte ordförande justera protokollet
Veronica utsågs att jämte ordförande justera protokollet

§ 13.5

Genomgång av föregående protokoll
Föregående protokoll godkändes.

§ 13.6

Inkommande post
Kvarstående punkter
11.6.1 Remiss gällande SKKs valpförmedling
Barbro har skickat svar till SSRK
Uppdraget är slutfört
12.6.1 SSRK fråga om exteriöra typegenskaper
Tina har svarat
Uppdraget är slutfört
12.6.2 Östras ansökan om medel för grundprov
Styrelsens ansökan om pengar ur SSRKs garantifond har beviljats, och
lokalavdelning Östra får därför 2000 kr för arrangerande av grundprov
den 30 augusti
Styrelsen beslutar att bevilja Östra 2000 kr för arrangerande av
grundprov den 30 augusti 2008
12.6.6 Lydnads/brukshörnan
Kerstin har pratat med Lotta angående lydnads/brukshörnan.
Uppdraget är slutfört
Hp i lydnadsklass
Barbro har informerat lokalavdelningarna vad som gäller angående HP
i lydnadsklass
Uppdraget är slutfört
12.6.9 Brev från Paul Andersson
Tina att informera Paul om rutinerna vid uppsägning av medlemskap i
Springerklubben
Uppdraget är slutfört
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Nya punkter
13.6.1 SSRK post v.15-19
Justerat spaniel protokoll 2008-04-02
Justerat spaniel DUK protokoll 2008-03-31
Förtjänsttecken 2009
Justerat Exteriör protokoll 2008-03-20
Inbjudan kurs avelsråd steg 1
Justerat protokoll 2008-04-01 avelskommittén
Protokollsutdrag §66 Bidrag från garantifonden
Protokollsutdrag §74 Fastställande stadgeändring
Protokollsutdrag §71 Skrivelse SKK FK
Protokollsutdrag §123 JIS framtida roll
13.6.2 Avsägning av viltspår och lydnads/bruks hörnorna i tidningen
Annelie och Lotta har avsagt sig ansvaret för respektive ”hörnor”.
Styrelsen tackar för deras arbete och noterar avsägningarna
Anna-Greta tar över viltspårshörnan och Barbro tar över
lydnadsbrukshörnan
13.6.3 Mail igen från Hundnytt
Hundnytt har skickat ett nytt mail angående deras material
Mailet lämnas utan åtgärd och punkten tas upp igen vid ett eventuellt
startande av en webshop på hemsidan
§ 13.7

Ordförande
Nya punkter
13.7.1 SSRKs Funktionärsträff
Tina, Olle och Sophia rapporterade från funktionärsträffen.
Ordförandegruppen hade givande samtal angående/med JIS och JIS
avstår nu från att söka fullvärdigt medlemskap i SSRK. Ett förtydligande
har gjorts gällande JIS associering och beslut om detta har tagits av
SSRKs huvudstyrelse.
Man diskuterade också SSRKs förslag om ett medlemskap.
13.7.2 SSRKs fullmäktige
Styrelsen gick igenom de förslag och motioner som tas upp på
fullmäktige.

§ 13.8

Sekreteraren
Kvarstående punkter
1.8.1 Verksamhetsberättelse 2006
Barbro har nu fått den underskrivna verksamhetsberättelsen
Uppdraget är slutfört
9.8.4

§ 13.9

Avtal med Göthe Olofsson
Avtalet är klart.
Styrelsen uppdrar Olle skicka en kopia av avtalet till Barbro

Kassören
Kvarstående punkter
8.9.2 Telefonmöten med Skype
Hasse har undersökt möjligheten att använda Skype vid telefonmöten.
Enligt Hasses undersökningar kan vi inte använda Skype.
Uppdraget är slutfört
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10.9.1 2005-års balansrapport
Olle har skickat den efterfrågade balansrapporten till Pia
Uppdraget är slutfört
Nya punkter
13.9.1 SSRKs Garantifond
SSRK har beviljat ytterligare 6000:- ur Garantifonden till
Springerklubben. Dessa pengar ska gå till grundprovsverkamhet.
Lokalavdelningarna Östra och Norrbotten får 2000:- vardera
att använda vid arrangerande av grundprov.
Styrelsen vill dock tydliggöra att om de planerade grundproven inte blir
av ska pengarna återbetalas.
Styrelsen uppdrar Olle att betala 2000:- vardera till lokalavdelningarna
Östra och Norrbotten. Olle ska också förtydliga att om de planerade
grundproven inte blir av ska pengarna återbetalas.
§ 13.10

Utställningsansvarig
Kvarstående punkter
11.10.1 Verifikat Club Show 2007
Tina har fått verifikaten
Uppdraget är slutfört

§ 13.11

Avelsansvarig
Kvarstående punkter
9.11.2 PRA-fall
Hunden är nu även testad för PRA Cord 1.
Testresultatet visar att den är sjuk både i gentestet för PRA Cord 1 och
även konstaterat sjuk i den kliniska ögonlysningen för PRA
Pia ska fråga Animal Helth Trust om de är intresserade av blod från
aktuell hund, för vidare tester
Uppdraget kvarstår tills svar inkommit från Animal Health Trust
12.11.1 Medlemsträff
Planeringen för medlemsträffen fortskrider.
Datum är ännu ej fastställt, men planeras bli under hösten
Styrelsen uppdrar Pia att skicka in information om medlemsmötet till
tidningen
Nya punkter
13.11.1 Valpförmedlingen – PRA-Cord 1
En kull på valpförmedlingen strider mot det regelverk SKK satt
upp gällande gentester.
Styrelsen beslutar att aktuell kull tas bort från valpförmedlingen och
att inbetalad avgift återbetalas
Styrelsen uppdrar Pia att informera uppfödaren
Styrelsen uppdrar Olle att återbetala avgiften till uppfödaren
13.11.2 Valpförmedlingen - PRA fall
En kull som är anmäld till valpförmedlingen strider mot det regelverk
SKK satt upp i sin avelspolicy:
Styrelsen beslutar att den kullen inte får annonseras på
valpförmedlingen
Styrelsen uppdrar Kerstin att informera uppfödaren
Styrelsen uppdrar Olle att återbetala avgiften till uppfödaren
Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse
Telefonmöte 2008 05 12
Sid 3 av 5

§ 13.12

Jaktansvarig
Kvarstående punkter
11.12.1 Jaktenkäten
Information om jaktenkäten finns nu på hemsidan och är inskickad till
tidningen
Uppdraget är slutfört
Nya punkter
13.12.1 Grundprovsprotokoll
Det är önskvärt att protokollen från grundproven finns tillgängliga på
hemsidan. Sophia kontrollerar, tillsammans med Kerstin hur
hanteringen av protokollen ska göras.
Styrelsen uppdrar Sophia och Kerstin enligt ovan

§ 13.13

Informationsansvarig
Det finns inget att rapportera

§ 13.14

Övriga funktionärer
Det finns inget att rapportera

§ 13.15

Lokalavdelningarna
Kvarstående punkter
12.15.1 Anvisning och rutin för ansökan av bidrag
På fullmäktige efterlystes rutiner för ansökan av bidrag från
lokalavdelningarna vad gäller grundprov och funktionsbeskrivning
Styrelsen uppdrar Olle att skriva en anvisning för hur bidrag ska
sökas och vad som gäller, för ovanstående aktiviteter

§ 13.16

Uppföljning av fullmäktigebeslut
Kvarstående punkter
12.16.4 Upprättande av funktionsavdelning för den andra populationen
av rasen
Veronica har skrivit ett förslag till information, dock är proceduren
förfarandet inte aktuellt efter funktionärsträffens förtydligande av JIS
associering. Informationen kommer att användas om det blir aktuellt
att upprätta en funktionsavdelning
Uppdraget är slutfört
Nya punkter
12.16.1 Verksamhetsplanen
12.16.2 Stadgeändring efter beslut på motion 1
Besked från SSRK har kommit och stadgeändringen är nu godkänd
Styrelsen uppdrar Barbro att ändra i stadgarna på hemsida och
på servern och att skicka dem till SSRK.
12.16.5 Revideringsmöjlighet av uppfödarstrategin
Punkten bordläggs och tas upp på styrelsemöte 24-25 maj

§ 13.17

Uppfödarstrategin
Uppfödarstrategin kommer att tas upp för diskussion på nästa styrelsemöte
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§ 13.18

Hemsidan
Kvarstående punkter
12.18.1 Engelsk översättning av innehållet
Siv Ek-Zetterberg har erbjudit sig att översätta Springerklubbens
hemsida till engelska.
Styrelsen uppdrar Anna-Greta att tacka Siv och säga att vi gärna tar
emot hennes hjälp

§ 13.19

Tidningen
Nya punkter
13.19.1 Manusstoppet den 15 maj
Presentationerna av styrelsen sammanställs och skickas in till Linda av
Barbro
Styrelsen uppdrar Barbro enligt ovan

§ 13.20

Övriga frågor
Kvarstående punkter
8.20.4 Styrelsemöte efter fullmäktige
Punkten bordläggs för att tas upp i samband med planering av 2009
års fullmäktige
9.20.1 Tentamen för uppfödarutbildningen
Tentamen frågor till uppfödarutbildningen är under arbete och kommer
att redovisas för styrelsen och avelskommittén för godkännande så fort
de är klara
Styrelsen uppdrar fortsatt Pia, Barbro och Vaino enligt ovan

§ 13.21

Nästa möte
Nästa möte är den 24 och 25 maj på Vallby Prästgård, Enköping
Styrelsen uppdras att läsa igenom och sätta sig in i uppfödarstrategin
innan mötet

§ 13.22

Mötets avslutande
Tina tackade de närvarande och avslutade mötet

Vid protokollet

Barbro Collin

Justeras

Justeras

Tina Kauppinen

Veronica Östman
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