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             Protokoll fört vid styrelsemöte i 
                                   Springerklubbens huvudstyrelse 
                                Telefonmöte 2009-03-09 
                                      
         Närvaro:  Tina Kauppinen, Barbro Collin, Olle Carlson, 
                          Hans-Gunnar Leytman, Kerstin Nilsson, 

                                               Sophia Jarl, Veronica Östman, Anna-Greta Lingebrandt 
           
               
 
§ 25.1 Mötets öppnande 
 
§ 25.2 Val av ordförande och sekreterare för mötet 
  Till ordförande valdes Tina och till sekreterare valdes Barbro 
 
§ 25.3 Godkännande av dagordning och anmälan av övriga frågor 
  Dagordningen godkändes med tillägg av 3 punkter 
   
§ 25.4 Val av justeringsman att jämte ordförande justera protokollet 
   Anna-Greta utsågs att jämte ordförande justera protokollet 
 
§ 25.5 Genomgång av det föregående protokollet 
  Föregående protokoll godkändes. 
 
§ 25.6 Inkommande post 
 Kvarstående punkter 

17.6.3 Mail från medlem om avdelning 
Styrelsen uppdrar fortsatt Anna-Greta att kontakta berörd avdelning 
 

 22.6.1   Motioner till SSRKs fullmäktige 
   Tina har skrivit ner förslagen, som överlämnas till 
   den nya styrelsen att ta ställning till 
   Uppdraget är slutfört 
 
 Nya punkter 
 25.6.1   SSRK post V8-10 
     SKK Remiss ang ev harmonisering av NKU-ländernas 
    utställningsbestämmelser 
   Kansliet Rättelse av datum för ansökan av LP 2010 
   SKK Ang tre nya titlar 
   Extkom. Protokoll från Exteriörkommittén möte 090202 
   SKK Hund 2010 
   SKK Komplettering till remiss ang harmonisering av utställn best 
   SKK  Nytt championat från FCI 
   Clumberklubben  Tidning nr 1-2009 
    
   Remiss ang ev harmonisering av NKU-ländernas 
   utställningsbestämmelser. 
   Styrelsen ska titta igenom remissen, och remissen tas upp på 
   kommande styrelsemöte. 
   Styrelsen uppdras enligt ovan 
  
 25.6.2  Kallelse från SSRKs ordförande gällande möte med medlem 
   Representanter från Springerklubben kommer att närvara. 
    Tina svarar SSRK enligt ovan 
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  25.6.3 Räkning från Labradorklubben 
   Räkning gällande del av kostnad för konferenslokal i samband  
   med ordförandemötet 2008 12 14 
   Räkningen är betald 
   
 25.6.4  Mail angående verksamhetsberättelsen 
                    Monica undrar om lokalavdelningarnas verksamhetsberättelser ska 
    finnas med i huvudstyrelsens verksamhetsberättelse. Dessa kan inte 
   ingå i huvudstyrelsens verksamhetsberättelse. 
   Monica tycker att det skulle vara bra om vi visade upp hela klubbens 
   verksamhet. Styrelsen tycker att iden är bra, och ska höra med Monica 
   om hon kan sammanställa lokalavdelningarnas verksamhet under 
   2008, för ev redovisning på hemsida/tidning 
    Styrelsen uppdrar Barbro att kontakta Monica enligt ovan 
    

§ 25.7 Ordförande 
 
§ 25.8 Sekreteraren 
 
§ 25.9 Kassören 
 Kvarstående punkter 
 23.9.1   Nya sponsoravtal 
   Olle har haft kontakt med Agria. Efter diskussioner om en punkt i 
   avtalet beslöts att godta avtalet. 
    Styrelsen uppdrar Olle att sluta avtalet  
   Anna-Greta har informerat avdelningarna om sponsring från Royal 
    Canin. Ansökningar har inkommit från avdelningar 
   Uppdraget är slutfört 
  
§ 25.10 Utställningsansvarig 
 Kvarstående punkter 
 23.10.1  Domare till 2010 
  Anna-Greta har fått A1-listan 
   Uppdraget är slutfört 
 
§ 25.11 Avelsansvarig 
 Kvarstående punkter 
 23.11.1  Hanhundslistan 
   Reglerna för hanhundslistan är nu uppdaterade och finns på hemsidan 
    Uppdraget är slutfört 
 
§ 25.12 Jaktansvarig 
 
§ 25.13 Informationsansvarig 
 
§ 25.14 Övriga funktionärer 
 Kvarstående punkter 
 22.14.1  Avslutade medlemskap 
   För att ta reda på varför man avslutar sitt medlemskap i SK ska ett 
   frågeformulär ska tas fram och skickas ut  
   Styrelsen uppdrar fortsatt Hasse att ta fram frågeformuläret 
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§ 25.15 Lokalavdelningarna 
 
§ 25.16 Fullmäktige 
 Kvarstående punkter 
 24.16.1  Fördelning vid fullmäktige för föredragande 
   Styrelsen gick igenom dagordningen för fullmäktige och därmed är 
    planeringen klar 
    
§ 25.17 Uppfödarstrategin 
 Kvarstående punkter 
 14.17.4  Lathunden med licenserna 
    Lathundslicenserna är nu kontrollerade. En licens kommer att finnas 
   hos Kerstin. Uppgraderingen av aktuell lathund är kostnadsfri 
   Uppdraget är slutfört 
 
§ 25.18 Hemsidan 
 Kvarstående punkter 
 20.18.1  Engelska översättningen av hemsidan 
   Kerstin har skickat en sammanfattning av avelssidan till Anna-Greta 
   Uppdraget är slutfört 
   Styrelsen uppdrar fortsatt Anna-Greta enligt punkten 
 
§ 25.19 Tidningen 
 
§ 25.20 Övriga frågor 
 
§ 25.21 Nästa möte 
  Nästa möte är fullmäktige lördag den 14 mars kl 10.00 
 
§ 25.22 Mötets avslutande 
  Tina tackade de närvarande och avslutade mötet 
 
 
Vid protokollet 
 
 
Barbro Collin 
 
Justeras    Justeras 
 
 
Tina Kauppinen      Anna-Greta Lingebrandt 

 
 
 


