Protokoll fört vid styrelsemöte i
Springerklubbens huvudstyrelse
Enköping 2008 05 24/25
Närvaro : Tina Kauppinen, Barbro Collin, Sophia Jarl, Olle Carlson
Anna-Greta Lingebrandt, Hans-Gunnar Leytman
24.5 deltog Lena Rollmar och Monica Jansson från Avelskommittén
Anmält förhinder: Kerstin Nilsson, Veronica Östman, Pia Axelsson
§ 14.1

Mötets öppnande

§ 14.2

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

§ 14.3

Godkännande av dagordning och anmälan av övriga frågor
Dagordningen godkändes med tillägg av 2 punkter

§ 14.4

Val av justeringsman att jämte ordförande justera protokollet
Anna-Greta utsågs att jämte ordförande justera protokollet

§ 14.5

Genomgång av föregående protokoll
Då protokollet från föregående möte inte är justerat gås detta igenom på nästa möte.

§ 14.6

Inkommande post
Kvarstående punkter
4.6.3 Monterutförande till mässor
En grupp tillsätts för att arbeta fram ett monterutförande. Hasse blir
sammankallande, styrelsen i övrigt hjälper till med tips på personer till gruppen.
Styrelsen uppdrar Hasse enligt ovan
12.6.2 Östras ansökan om medel för grundprov se 13.9.1
12.6.3 Hundporträtt.se
Hundporträtts förfrågan lämnas utan åtgärd då
det är inte aktuellt att starta upp en webshop på hemsidan
Uppdraget är slutfört
12.6.4 Birgitta Thoressons brev gällande valpförmedlingen
Eftersom valpförmedlingens regler, se § 12.17.1, skall behandlas vid ett
medlemsmöte finns idag inga svar på Birgittas frågor
Styrelsen uppdrar Tina att svara Birgitta enligt ovan
12.6.5 Annica Björnfots brev gällande FART-testet
Styrelsen anser, även om FART-testet är intressant, att klubben inte kan
engagera sig i fler tester/prov än de som redan finns inom klubben.
Styrelsen uppdrar Tina att svara Annica enligt ovan
12.6.6 Barbro Edstrands brev gällande statuter
Styrelsen har gått igenom statuterna för Årets uppfödare och har gjort den
bedömningen att inga ändringar ska göras, med motiveringen att det inte är de
enskilda hundarnas prestationer som bedöms, utan mångsidigheten hos
uppfödarens avkommor
Styrelsen uppdrar Barbro att informera Barbro Edstrand enligt ovan
Styrelsen uppdrar Tina att ur samtliga statuter ta bort unghundsklass
i jaktproven, då den inte längre finns.
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13.6.3 Hundnytt igen
Hundnytts förfrågan lämnas utan åtgärd då
det är inte aktuellt att starta upp en webshop på hemsidan
Uppdraget är slutfört
Nya punkter
14.6.1 SSRK post V20 – 21
Utskicket från SSRK innehöll nedanstående post från SKK
Protokollsutdrag SKK/AK ang bidrag till forskning
Pressmeddelande World Dog Show 2008
Pressmeddelande WDS barnens bidrag
Länsklubbarnas utställningsprogram 2009
Protokollsutdrag SKK/UtstK Info fr verksamhetschef
14.6.2 Avsägning av styrelseuppdrag
Styrelsen har mottagit Pia Axelssons avsägning av sina uppdrag
i styrelse och avelskommittén.
Styrelsen tycker att det är ledsamt, men har full förståelse för att
Pias arbets- och familjesituation gör att tiden inte räcker till för
uppdragen i Springerklubben
Styrelsen har också mottagit Vaino Wiiks avsägning av uppdrag i
avelskommittén
Å klubbens och styrelsens vägnar tackar vi Pia och Vaino för all tid och
arbete de ägnat Springerklubben
§ 14.7

Ordförande
Nya punkter
14.7.1 SSRKs fullmäktige
Tina, Olle och Hans-Gunnar redovisade från SSRKs fullmäktige
Det som direkt berör Springerklubben, tillsammans med övriga rasklubbar
inom SSRK, är frågan om mandatfördelningen.
Nedan ett citat ur det referat från fullmäktige som finns på SSRKs hemsida:
” Huvudstyrelsens proposition, baserat på organisationsutredningens
förslag, om likartad beräkning av mandat (antalet delegater) hos
avdelningar kontra rasklubbar vållade stort huvudbry hos alla inblandade
vid årets fullmäktigemöte. Voteringen i ärendet blev direkt avhängigt
problematiken - avdelningarna vill behålla den beräkningsgrund
som finns idag.
Positionerna blev låsta och mötet fick ajournera sig för att både rasklubbar
och avdelningar skulle ha interna diskussioner samt även gemensamt
försöka komma fram till en lösning.
Nästa steg blir en träff för ordförandena i avdelningar och rasklubbar under
den närmaste tiden och vi får alla hoppas att en lösning är i sikte.”
14.7.2

Revisorernas notering
Springerklubbens revisorer har en fråga gällande klubbens ”server”, dvs. den
lagringsyta för arkivering klubben har hos NaB Solutions AB. Revisorerna
efterfrågar en tydligare beskrivning av vad denna ”plats” används till och hur
detta görs.
En beskrivning enligt revisorernas förfrågan ska göras
Styrelsen uppdrar Barbro och Tina enligt ovan

14.7.3 Motion till SSRKs fullmäktige 2009
En motion ska lämnas in angående mandatfördelningen till SSRKs fullmäktige
Styrelsen uppdrar Tina att skriva och skicka in motionen
Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse
Enköping 2008 05 24/25
Sid 2 av 7

§ 14.8

Sekreteraren
Kvarstående punkter
9.8.1 Arkivering tidningar, stambok, raskompendium
Ovanstående har lämnats till Barbro
Uppdraget är slutfört
9.8.4

Avtal med Göthe Olofsson
Det skriftliga avtalet är lämnat till Barbro för arkivering
Uppdraget är slutfört

§ 14.9

Kassören
Kvarstående punkter
13.9.1 Förtydligande av beviljade pengar för grundprov
Olle har betalat 2000:- vardera till lokalavdelningarna
Östra och Norrbotten, och vid samtal förtydligat att om de planerade
grundproven inte blir av ska pengarna återbetalas till huvudstyrelsen
Uppdraget är slutfört enligt ovan
Styrelsen uppdrar fortsatt Olle att skriva ner ovanstående förtydligande

§ 14.10

Utställningsansvarig
Nya punkter
14.10.1 Club Show 2010
Club Show 2010 blir den 3 juli, på Väla Jaktgård, Borås,
i samband med SKKs Boråsutställning den 3-4 juli:
Springerklubben Västra blir huvudstyrelsens samarbetspartner för
arrangemanget.

§ 14.11

Avelsansvarig
Kvarstående punkter
9.11.2 PRA-fall
Uppdraget kvarstår
Styrelsen uppdrar Barbro att kontakta Pia angående denna punkt
12.11.1 Medlemsträffen
Uppdraget kvarstår
Styrelsen uppdrar Barbro att kontakta Pia angående denna punkt
13.11.1 Valpförmedlingen Cord-1
Se föregående protokoll
Uppdragen är slutförda
13.11.2 Valpförmedlingen PRA-fall
Se föregående protokoll
Uppdragen är slutförda
Nya punkter
14.11.1 Avelskommittén
Styrelsen hälsar Monica Jansson välkommen i avelskommittén.
Då Pia har avgått finns det för nuvarande ingen avelsansvarig i styrelsen.
Det finns heller ingen sammankallande i kommittén.
Det är av största vikt att det finns en avelsansvarig alternativt att styrelsen
kan adjungera någon på den posten. Önskvärt vore att denna person också är
sammankallande, men det går också att lösa med någon annan inom
kommittén
Avelskommittén ska försöka hitta någon/några som kan ta dessa uppdrag
Styrelsen uppdrar avelskommittén enligt ovan
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§ 14.12

Jaktansvarig
Kvarstående 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
Styrelsen uppdrar Barbro att kontrollera med André hur stort utrymme vi har
på hemsidan för dessa protokoll.

§ 14.13

Informationsansvarig
Det finns inget att rapportera

§ 14.14

Övriga funktionärer
Nya punkter
14.14.1 Medlemsantalet
Springerklubbens medlemsantal har minskat jämfört med förra året vid
denna tid. Styrelsen diskuterade vad som kan göras åt detta.
Det är viktigt att uppfödarna betalar valpköparmedlemskap och att klubben
sedan kan vara tillräckligt attraktiv för att dessa valpköpare och även andra nya
medlemmar stannar kvar i klubben efter det första året.
Lokalavdelningarna är viktiga och det vore önskvärt om deras aktiviteter vände
sig till alla typer av springerägare. Problemet för de avdelningar som har ett
stort utbud idag, är att det ofta är väldigt få som kommer på aktiviteterna.
Hur kan avdelningarna bättre nå ut till och knyta till sig nya medlemmar ?
Ett sätt är att göra tidningen mer attraktiv, med ett innehåll som kan ge alla olika
medlemmar någon behållning. Det kan vara berättelser om våra
hundar, vardagslydnad, klövviltsjakt, tips och råd mm.
Styrelsen behöver vara mer aktiv för att hitta sådant innehåll
Utskicket till nya medlemmar kompletteras med information från
lokalavdelningarna
Det diskuterades också någon form av koppling mellan valpförmedling och
valpköparmedlemskap.
För att få en uppfattning om varför medlemskap i SK avslutas/ inte förnyas
ska ett utskick med förfrågan om varför man avslutat sitt medlemskap
skickas till dessa
Styrelsen uppdrar Olle att skicka medlemslistorna till Hans-Gunnar
Styrelsen uppdrar Hans-Gunnar att via SKKs medlemslistor kontrollera vilka
som avslutat sitt medlemskap, vilka som är nya och att om möjligt även se vilka
som har dubbla medlemskap SSRK/SK

§ 14.15

Lokalavdelningarna
Kvarstående punkter
12.15.1 Anvisning och rutin för ansökan av bidrag
Bidrag ska sökas av lokalavdelningarna, senast 15 augusti gällande årets
aktiviteter. De aktiviteter bidrag kan sökas för är grundprov,
funktionsbeskrivning och uppfödarutbildning.
Olle har gjort en blankett för ansökan av bidrag, denna diskuterades och
behöver revideras
Styrelsen uppdrar fortsatt Olle att göra blanketter
Styrelsen uppdrar Tina att informera om ovanstående i månadsbrevet och
att skicka blanketten till de sökande
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§ 14.16

Uppföljning av fullmäktigebeslut
Kvarstående punkter
12.16.1 Verksamhetsplanen
Verksamhetsplanen bearbetas på ett kommande möte
12.16.2 Stadgeändring efter beslut på motion 1
Styrelsen uppdrar Barbro att ändra i stadgarna på hemsida och
på servern och att skicka dem till SSRK.
12.16.5 Revideringsmöjlighet av uppfödarstrategin se § 14.17

§ 14.17

Uppfödarstrategin
Kvarstående punkter
12.17.1 Rutiner för kontroll
Då reglerna för valpförmedlingen skjuts på till tidigast årsskiftet 2008/2009,
kommer reglerna gås igenom både i samband med ett medlemsmöte och inom
styrelsen. Efter detta kommer reglerna ev. att revideras.
12.17.2 Hantering av utförda ”uppfödare” till listan
Barbro har full kontroll på detta
Uppdraget är slutfört
Nya punkter
14.17.1 Klubbens kompletteringar till avelspolicyn
Kompletteringarna till avelspolicyn i uppfödarstrategin har gåtts igenom
och några mindre revideringar har gjorts. Nedan den reviderade texten
Springerklubbens avelspolicy
Till grund för Springerklubbens syn på avels - och uppfödararbete ligger Svenska
Kennelklubbens grundregler, avelspolicy, genetiska hälsoprogram, FCI: s
Code of Breeder’s Ethics samt Jordbruksverkets föreskrifter gällande avel.
Springerklubbens kompletteringar till ovanstående:
- Springerklubben rekommenderar att tik och hane är 24 månader när valparna föds
( för hane, se kommentar nedan)
- En tik bör ej ha fler än fyra kullar.
- En i Sverige, i avel, oprövad hanhund bör inte användas till mer än 3-5 kullar.
Därefter bör avelsresultatet utvärderas. Hanen bör ej användas i fortsatt
avel till dess valparna uppnått minst ett års ålder.
Som stöd för utvärderingen kan du använda SK: s utvärderingsblankett för
utvärdering av avelsdjur (Blanketten är under utformning)
- Hane bör ej ha mer än 10 % av antalet födda valpar per år under sin livstid, dvs.
mellan 15-20 kullar.
- Avelsdjuren skall vara HD-röntgade och friförklarade (A och B)
- Minst en av föräldrarna i en avelskombination skall vara fucosidos-testad fri,
eller vara efter fritestade tidigare generationer i rakt nedstigande led.
- Båda föräldrarna skall vara ögonlysta av ögonlysningsveterinär inom ett år före
parningen och vid ögonlysningstillfället blivit bedömd som ej behäftad med ärftlig
ögonsjukdom
- Avelskombinationen rekommenderas att inte överstiga en inavelsgrad på 6,25.
- Uppfödare av rasen bör ha genomgått SKK:s eller av Springerklubben anordnad
uppfödarutbildning.
Detta gäller i första hand nya uppfödare av Engelsk Springer Spaniel, men
erfarenheten är den att även äldre mer erfarna uppfödare har stor behållning
av att få ny kunskap och dela med sig av sin egen och få ta del av andras erfarenheter.
- Uppfödaren bör för egen del utvärdera och regelbundet följa upp avelsresultatet och
avelsdjuren. Som stöd för att ta fram ett utvärderingsprogram för den egna kenneln kan
du använda SK: s blankett. (Blanketten är under utformning)
- Uppfödare bör särskilt följa upp födda kullar vid 12 månaders ålder enligt SK:s
blankett. (Blanketten är under utformning)

Styrelsen uppdrar Barbro att uppdatera strategin och lägga ut denna på
hemsidan
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14.17.2 Klubbens regler för uppfödarlistan
Reglerna för uppfödarlistan har gåtts igenom med förtydligande och
mindre revidering. Nedan den reviderade texten
Springerklubbens krav för att vara med på Uppfödarlistan
- Medlemskap i SK, (gäller samtliga registrerade ägare i kenneln)
- Förbinder sig att följa SKK:s grundregler, avelspolicy, Code of Breeder´s Etichs
samt Jordbruksverkets föreskrifter gällande avel
- Förbinder sig att följa RAS ( Rasspecifika avelsstrategi) och SK:s avelspolicy

Styrelsen uppdrar Barbro att uppdatera strategin och lägga ut denna på
hemsidan
14.17.3 Klubbens krav för valpförmedlingen
Valpförmedlingens regler kommer fortlöpande att ses över och revideras,
bland annat på det kommande medlemsmötet.
De reviderade reglerna kommer att börja gälla tidigast vid årsskiftet 2008/2009
14.17.4 Övriga frågor
Styrelsen uppdrar Lena att kontrollera var licenserna för Lathunden finns och
överföra dessa till aktuell avelskommitté, samt att diskutera inom
avelskommittén om Lathunden ska fortsätta att användas
§ 14.18

Hemsidan
Kvarstående punkter
12.18.1 Engelsk översättning
Siv har påbörjat arbetet med att översätta hemsidan. Översättningarna skickas
kontinuerligt in till Kerstin för publicering eftersom de blir klara
Uppdraget är slutfört
12.18.2 Webshop
En webshop kommer inte att upprättas, däremot kommer annonser om
försäljning av stamböcker och raskompendium att läggas ut på hemsidan
Styrelsen uppdrar Barbro att informera Kerstin.

§ 14.19

Tidningen
Nya punkter
14.19.1 Ny redaktör
Styrelsen uppdrar Olle att ta reda på hur Goldenklubbens hanterar
sin tidning genom redaktion och annonsering
Kvarstående punkter
13.19.1 Manusstoppet maj
Allt material är inskickat till tidningen
Uppdraget är slutfört

§ 14.20

Övriga frågor
Kvarstående punkter
8.20.4 Styrelsemöte efter fullmäktige
Styrelsen anser att ett styrelsemöte i direkt anslutning till fullmäktige
är bra. Planering kommer att ske för detta inför fullmäktige 2009
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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 Barbro och Vaino enligt ovan
9.20.2 Uppfödarlistans nya regler
Aktuella regler ligger kvar och inga ändringar görs förrän tidigast årsskiftet
2008/2009
§ 14.21

Nästa möte
Nästa möte är ett telefonmöte måndag den 23 juni.

§ 14.22

Mötets avslutande
Tina tackade de närvarande och avslutade mötet

Vid protokollet

Barbro Collin
Justeras

Justeras

Tina Kauppinen

Anna-Greta Lingebrandt
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