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                                     Protokoll fört vid styrelsemöte i 
                                   Springerklubbens huvudstyrelse 
                                         Telefonmöte 2008-08-04 
  
         Närvaro : Tina Kauppinen, Barbro Collin, Sophia Jarl, Olle Carlson 
                         Kerstin Nilsson.  
         Anmält förhinder: Hans-Gunnar Leytman, Anna-Greta Lingebrandt, 

      Veronica Östman 
 
 
 
§ 16.1 Mötets öppnande 
 
§ 16.2 Val av ordförande och sekreterare för mötet 
  Till ordförande valdes Tina och till sekreterare valdes Barbro 
 
§ 16.3 Godkännande av dagordning och anmälan av övriga frågor 
  Dagordningen godkändes med tillägg av 6 punkter 
    
§ 16.4 Val av justeringsman att jämte ordförande justera protokollet 
   Kerstin utsågs att jämte ordförande justera protokollet 
 
§ 16.5 Genomgång av de två föregående protokollen 
  Föregående protokoll godkändes. 
 
§ 16.6 Inkommande post 
 Kvarstående punkter 
 14.6.3   Gruppen för monterutförande till mässor 
               Punkten är bordlagd 
 
 12.6.4    Birgitta Thoressons brev gällande valpförmedlingen 
   Sophia har svarat Birgitta 
    Uppdraget är slutfört 
 
 15.6.2    Mail från Birgitta Thoresson om styrelsens arbete 
   Punkten är bordlagd 
 
 15.6.4    Mail från valpköpare om uppfödare 
   Kerstin har svarat 
   Uppdraget är slutfört 
 
 Nya punkter 
 16.6.1   SSRK post V26 – 31 
     Utskicken från SSRK innehöll nedanstående post 
     SKK/AK Steg 1 utbildning avelsfunktionärer jakthund 
     SKK/AK Avelskonferens 2009 
     SKK/AK Tidsgräns omröntgen HD 
     Kansli Uteslutna personer ur SKK organisation 
     Kansli Personer som ej får bli medlemmar 
     Kansli Inbjudan till AKC utställning Kalifornien 
     Kansli Pressmeddelande Välkommen WDS 2008 
     Kansli  Justerat viltspårprotokoll 2008 05 14 
     Kansli Justerat viltspårprotokoll 2008 06 12 
     Kansli  Justerat utbildningsprotokoll 2008 05 15 



Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse 
Telefonmöte 2008 08 04 

        Sid 2 av 5 

 
 
     SSRK  Om lydnadsprov 2009 
     SKK/Jhk Planering av jaktprov 
     Kansli Justerat protokoll SSRKs Fullmäktige 
     Kansli  Justerat protokoll HS-möte 08 06 28-29 
     Kansli Justerat protokoll viltspårskommittén 
 
     Posten gicks igenom och följande åtgärder noterades: 
 
     Lydnadsprov 2009 
     Domare till lydnadsprov ska från 2009 01 01 ansökas genom  
     SBK-distrikt 
     Styrelsen uppdrar Barbro att informera avdelningar om detta 
      
   Protokoll från SSRKs HS-möte 08 06 28-29 
   Springerklubben ställer sig frågande till 2 punkter i protokollet. 
   § 197: Vi undrade varför Springerklubbens stadgar ska fastställas ännu 
   en gång, när de redan blev fastställda i maj 
     § 205: Vi undrade varför information om mönstring av jaktspaniels ej 
   kommit Springerklubben tillhanda tidigare med tanke på det som står 
   på SSRKs hemsida 
      
 16.6.2   SKK utskick angående utställning i Kalifornien 
   Tina har vidarebefordrat inbjudan till berörda personer 
   
  16.6.3 Inbjudan från STOKK 
   SK har möjlighet att delta med information om ESS när STOKK firar 
   Stockholms hunddag. Tina och Olle undersöker om klubben har 
   möjlighet att delta 
   Styrelsen uppdrar Tina och Olle enligt ovan 
  
 16.6.4 Mail från Jeanette Wedholm     
     Ett mail med önskemål/förslag på aktiviteter inom klubben och innehåll 
   till tidningen har inkommit. 
   Tina har svarat att vad gäller aktiviteter är det bäst att ta kontakt med 
   sin lokalavdelning.   
  
§ 16.7 Ordförande 
 Kvarstående punkter 
 14.7.2    Revisorernas notering 
   Punkten är bordlagd 
 
§ 16.8 Sekreteraren 
  
§ 16.9 Kassören 
 Kvarstående punkter 
 13.9.1    Förtydligande av beviljade pengar för grundprov 
   Olle har skrivit ett förtydligande 
   Uppdraget är slutfört 
 
§ 16.10 Utställningsansvarig 
 Kvarstående punkter 
 15.10.2   Club Show 2011 – Samarbetspartner 
    Punkten är bordlagd 
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§ 16.11 Avelsansvarig 
 Nya punkter 
 16.11.1  Kerstins övriga uppdrag 
   Kerstin upphör med uppdraget som informationsansvarig. 
   Styrelsen delar på ansvaret för information till avdelningar mm 
   Övriga uppdrag kvarstår tills vidare  
    Uppdraget är slutfört 
 
 16.11.2 Medlemsträff 
   Medlemsträffen blir den 8 november i på hotell Viktoria i Uppsala. 
   Planering av program är under arbete. 
 
  16.11.3  Hälsoenkäten 
   En hälsoenkät för hundar födda år 2002 kommer att skickas ut. 
   Förhoppningen är att kunna presentera resultatet på medlemsträffen. 
   Styrelsen uppdrar Kerstin att skicka ut enkäten 
 
 16.11.4  Förfrågan från Holländska Spanielklubben 
   Förfrågan om hur SK hanterar ögonlysning har inkommit 
   Styrelsen uppdrar avelskommittén att svara 
 
 16.11.5 PRA-fall 
   Kerstin informerade om ett nytt PRA-fall. 
   Kerstin berättade om ett förslag gällande vidare hantering av  
   PRA-fall forskningsmässigt eller generellt. 
   Styrelsen ålägger avelskommittén att förbereda ärendet till nästa möte. 
 
§ 16.12 Jaktansvarig 
 Kvarstående punkter 
 13.12.1  Grundprovsprotokoll & Hemsidans storlek 
   Sophia har pratat med SSRK om hantering av grundprovsprotokoll. 
   I nuläget har SSRK inga planer på att publicera resultat, innan 
    grundprovet har officiell status  
   Uppdraget är slutfört 
   Kerstin har kontrollerat hur stort utrymme vi har på hemsidan 
   Uppdraget är slutfört 
   
 15.12.1  Höstens jaktaktiviteter 
   Klubbens jaktliga aktivitet i höst är fältprov, nybörjarklass den 27 
   september 
   Planer på ett jaktinternat är påbörjat, och planeras till våren.  
   Mer info kommer senare 
   Uppdraget är slutfört 
    
§ 16.13 Informationsansvarig 
 
§ 16.14 Övriga funktionärer 
 Kvarstående punkter 
 14.14.1  Medlemsantal 
   Punkten är bordlagd 
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§ 16.15 Lokalavdelningarna 
 Kvarstående punkter 
 12.15.1  Anvisning och rutin för ansökan av bidrag 
   Uppdraget kvarstår  
 
§ 16.16 Uppföljning av fullmäktigebeslut 
  
§ 16.17 Uppfödarstrategin 
 Kvarstående punkter 
 14.17.4  Lathunden med licenserna 
   Styrelsen uppdrar fortsatt Lena enligt punkten 
 
 15.17.1  Databas för funktionsbeskrivningsprotokoll 
   Punkten är bordlagd 
 
 Nya punkter 
 16.17.1  Förfrågan om ”dummytillverkarens” annons 
   Lotta har i samarbete med en tillverkare av dummies tagit fram en 
   dummy för användning på funktionsbeskrivningarna. 
   Lotta undrar om klubben kan erbjuda tillverkaren gratis annons i  
   tidningen. 
   Styrelsen beslutar att annons i ST och information på hemsidan  
   ska erbjudas kostnadsfritt. 
 
§ 16.18 Hemsidan 
   
§ 16.19 Tidningen 
 Kvarstående punkter 
 14.19.1  Ny redaktör 
   Då klubben fått två nya redaktörer för tidningen är denna punkt inte 
   längre aktuellt 
   Uppdraget upphör 
 
 15.19.1  Nya redaktörer 
   De nya redaktörerna för ST tar över tidningen från nr 1 2009 
   Vaino Wiik och Elisabeth Eldh har möjlighet att på klubbens bekostnad 
    åka till Linda för att sätta sig in i arbetet som tidningsredaktörer. 
   Efter detta möte önskar styrelsen få in ett budgetförslag på eventuella 
   nödvändiga inköp för tidningsarbetet 
 
§ 16.20 Övriga frågor 
 Kvarstående punkter 
 9.20.1   Tentamen för uppfödarutbildningen 
   Arbetet med att ta fram frågor för tentamen är till stora delar klart. 
   Barbro och Vaino vill dock lämna över resterande arbete till 
    avelskommittén 
   Styrelsen beslutar att Barbro sammanställer materialet så långt det är 
   färdigt och skickar till avelskommittén 
 
  Nya punkter 
  16.20.1 Avtalsförfrågan från Royal Canin 
   RC vill ta del av vårt avtal med dem. 
   Styrelsen uppdrar Olle att ta fram avtalet och kontakta RC  
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§ 16.21 Nästa möte 
  Datum för nytt möte bestäms via mail 
 
§ 16.22 Mötets avslutande 
 Tina tackade de närvarande och avslutade mötet 
 
 
Vid protokollet 
 
 
 
Barbro Collin 
 
Justeras Justeras 
 
 
 
Tina Kauppinen  Kerstin Nilsson 
 
 
 


