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               Protokoll fört vid styrelsemöte i 

                                    Springerklubbens huvudstyrelse 
                                 Telefonmöte 2009-04-27 
                                      
        Närvaro:              Lars Ödlund, Barbro Collin, Olle Carlson,  
    Kerstin Nilsson,  Anita Björnson, Hans Sundberg, 

            Veronica Östman, Anna-Greta Lingebrandt. 
             Anmält förhinder: Hans-Gunnar Leytman 
                                Protokollförare:    Barbro Collin 
                    

§ 27.1 Mötets öppnande 
 
§ 27.2 Godkännande av dagordning och anmälan av övriga frågor 
  Dagordningen godkändes med tillägg av 2 punkter 
    
§ 27.3 Val av justeringsman att jämte ordförande justera protokollet 
  Anita utsågs att jämte ordförande justera protokollet 
 
§ 27.4 Genomgång av det föregående protokollet 
  Föregående protokoll godkändes. 
 
§ 27.5 Inkommande post 
  Kvarstående punkter 
  25.6.1   Remiss ang ev harmonisering av NKU-ländernas 
              utställningsbestämmelser 
    Veronica har lämnat in SKs remissvar: 
   Uppdraget är slutfört 
 
  26.6.1 ESAs inbjudan till kongress maj 2009 
    Kerstin har lagt ut information om kongressen på hemsidan. 
   Uppdraget är slutfört 
 
  26.6.1 Justerat HS protokoll 2009 02 07-08 
    Styrelsen hade en fråga angående den information SSRK fått om 
   oacceptabelt beteende springer 
   Styrelsen uppdrar fortsatt  Lars att ta reda på mer om ovanstående 
 
  26.6.2   Förfrågan om forummedlemskap 
   Barbro har meddelat uppfödaren 
   Uppdraget är slutfört 
      
   Nya punkter 

  27.5.1    SSRK post v 13 – 17 
   Avelskom. Avelskonferens nov 2009 
   SSRK Prot. Utdrag §22, avelskommitténs möte 090227 
   SKK Utbildning freestyle 
    SKK Inbjudan seminarium utställningsansvariga 
   SKK  Ras fortsatt arbete 
   SKK  Valphänvisning SKK 
   SKK Valpinstruktörskurs 
   Kansli  Justerat RJK protokoll 090306-07 
   Kansli  Justerat avelsk protokoll 090227 
   Kansli  Justerat exteriörk protokoll 090329 
   Kansli  Justerat SJK protokoll 090325 
   Kansli  Justerat utbk protokoll 090324 
   SSRK Minnesanteckningar spaniel seminariet funkträff 2009 
   SSRK Remiss domar elev spaniel 
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   SKK Reviderade anvisningar för ringsekreterare 
   SKK   Anvisningar gällande antal hundar per domare 
 
  27.5.2  Anonymt brev 
   Ytterligare anonyma brev har inkommit till styrelsen. 
   Styrelsen behandlar inte anonyma brev 
   Styrelsen uppdrar Barbro att i tidning och uppfödarforum tydliggöra 
   att styrelsen inte behandlar anonyma brev 
    
       27.5.3  Tidningstryck 
   Information från tryckeri har inkommit till styrelse och redaktörer. 
   Vaino och Elisabeth ombeds sköta kontakten med tryckeriet och att 
   rapportera till styrelsen om det skulle visa sej vara intressant att 
   använda detta tryckeri 
   Styrelsen uppdrar Vaino och Elisabeth enligt ovan 
 
  27.5.4 Förfrågan om springerbilder 
   Två elever vid naturbruksgymnasium önskar bilder på springers att 
   använda i sitt projektarbete 
   Styrelsen uppdrar Anna-Greta att skicka bilder till eleverna 
 
§ 27.6 Ordförande   
   Nya punkter 
  27.6.1     Uppfödarlistan/Avelspolicyn  
    Styrelsen diskuterade uppfödarlistan och hur brott mot reglerna ska 
    hanteras. Ett aktuellt fall finns, och efter diskussioner kom styrelsen 
   fram till att de aktuella uppfödarna kontaktas. Beslut tas sedan på 
   nästa styrelsemöte. 
   Styrelsen uppdrar Lars att kontakta uppfödarna  
 
  27.6.2     Mötesplanering och tid för fysiska möten 
   Styrelsen gick igenom mötesplaneringen och godkände denna 
   Styrelsen beslutar att godkänna mötesplaneringen 
      
§ 27.7 Sekreteraren 
  Kvarstående punkter 
  26.8.2  Fullmäktige SSRK, delegater och anmälan 
   Barbro har anmält delegaterna 
   Uppdraget är slutfört 
  
  26.8.4  Presentation av styrelsemedlemmarna till tidningen. 
   Barbro påminde att presentation av styrelsen, som ska skrivas av alla 
   ska vara klar till tidningens manusstopp den 15 maj, och att de ska 
    lämnas till Barbro i god tid 
   Barbro skickar in presentationerna till tidningen 
   Styrelsen uppdrar styrelsen och Barbro enligt ovan  
  
  26.8.5 Apportören och Svensk Jakt 
   Barbro har skickat in nya uppgifter till Apportören och Svensk Jakt 
   Uppdraget är slutfört 
 

26.8.6 Adresslista 
Barbro har skickat kontaktlistan till SSRK 
Uppdraget är slutfört 
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  Nya punkter 
  27.7.1   Monter 
   Barbro tog upp frågan med en rasmonter på bland annat ”Stora 
   Stockholm”.  Styrelsen tycker det är viktigt att vår ras är representerad. 
   En förfrågan om det finns några som vill ta på sej arbetet med att ta 
   fram en monter, och/eller ta ansvar för bemanning mm läggs ut på 
   hemsida, uppfödarforumet och i tidning. 
   Styrelsen uppdrar Barbro att lägga ut en förfrågan enligt ovan 
   Styrelsen uppdrar Olle att ta reda på om intresse finns hos  
   lokalavdelning  
   
  27.7.2  Databas 
   Barbro undrar hur det går med databasen för funktionsbeskrivning. 
   Lars hör efter med Hans-Gunnar hur långt framskriden databasen är. 
   Styrelsen uppdrar Lars enligt ovan 
 
  27.7.3 Utskick till uppfödarna 
   Barbro föreslår att utskick, via mail, görs till uppfödarna på 
   uppfödarlistan angående medlemsträffen, monter och SKKs 
    valphänvisning 
   Styrelsen uppdrar Barbro enligt ovan 
    
  27.7.4 Medlemsträffen 
   Barbro rapporterade att på det möte medlemsträffgruppen har haft, 
   framkom önskemål om ett tydligt mål med träffen formuleras utifrån 
    RAS och uppfödarstrategi. Lämpligt är att styrelsen formulerar dessa. 
   Styrelsen uppdrar Barbro och Kerstin att formulera ett förslag 
 
  27.7.5 Fonderna, riktlinjer 
   Riktlinjer för de återupprättade fonderna ska formuleras. 
   Styrelsen uppdrar Olle och Anita att formulera ett förslag till riktlinjer. 
    
  27.7.6 Uppfödarforumet 
   Barbro har upprättat ett ”styrelsemedlemskap” på uppfödarforumet. 
   Meningen är att styrelsen använder detta när information mm från 
   styrelsen läggs ut på forumet. 
   Styrelsen uppdrar Barbro att skicka inloggningsuppgifterna till resten i 
   styrelsen  
    
§ 27.8 Kassören 
 Kvarstående punkter 

23.9.1 Nytt sponsoravtal/ Agria 
Det behöver utses personer som sköter de åtagande SK har i avtalet 
Olle gör aktivitetsplanen och Olle och Anita föreslås titta på hur det nya 
stipendiet ska hanteras. 
Styrelsen uppdrar Olle och Anita enligt ovan 
     

  26.7.3   Förslag till månadsvis budgetuppföljning 
   Då alla handlingar inte kommit Anita tillhanda kan, i dagsläget, ingen 
    budgetuppföljning göras 
   Styrelsen uppdrar fortsatt Anita enligt ovan 
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  Nya punkter 
 27.8.1  Föreningsfrimärken 
   Anita uppdrar samtliga att använda sig av föreningsfrimärken. 
   Anita mailar SKs nr i föreningsregistret till styrelsen.  
   Detta måste uppges vid inköp av frimärkena 
   Styrelsen uppdrar Anita enligt ovan 
 
§ 27.9 Utställningsansvarig 
 Kvarstående punkter 
 17.6.3  Mail från medlem om avdelning 
   Medlemmen önskar klara upp detta själv med berörd avdelning. 
    Uppdraget är avslutat 
    
§ 27.10 Avelsansvarig 
  
§ 27.11 Jaktansvarig 
  Nya punkter 
  27.11.1  Aktiviteter 
   Hans har gjort en checklista för jaktliga aktiviteter  (2008/2009/2010) 
   och föreslår att  den skickas till lokalavdelningarna. 
   Styrelsen uppdrar Hans enligt ovan 
 
  27.11.2  Budget jaktprov 
   Hans presenterade budgeten för SKs jaktprov.  
   Styrelsen beslutar att  godkänna budgetförslaget 
    
 Nya punkter 
  27.11.1 Jaktkommitté 
   Hans föreslår att en jaktkommitté inrättas. 
   Styrelsen beslutar att Hans kan inrätta en jaktkommitté 
 
§ 27.12 Övriga funktionärer 
 Kvarstående punkter 
 22.14.1   Avslutade medlemskap 
   Hans-Gunnar skickar ut förslaget på frågeformulär till styrelsen 
   Styrelsen uppdrar Hans-Gunnar enligt ovan 
 
§ 27.13 Lokalavdelningarna 
 
§ 27.14 Fullmäktige 
  Kvarstående punkter 
  26.16.1 Valpköparmedlemskap/medlemslistor 
   Styrelsen uppdrar fortsatt Olle att ta reda på om SSRK eller SKK har 
   färdiga avtalsformulär eller hur ett sådant avtal ska formuleras 
 
  26.16.2 Motion 1 Angående tillhörighet till lokalklubb 
   Text om hantering av byte av lokalavdelning ska läggas ut på 
    hemsidan och meddelas lokalavdelningarna när det är  
   kontrollerat med SKKs medlemshantering 
   Styrelsen uppdrar Olle att kontrollera med SKKs medlemshantering hur 
    detta kan hanteras 
   Styrelsen uppdrar Kerstin att lägga ut text på hemsidan och meddela 
   lokalavdelningarna 
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  26.16.3 Motion 2 Angående instruktörskurs 
   Hans ser över ärendet och återkommer 
   Styrelsen uppdrar Hans enligt ovan 
           
  26.16.4 Motion 3 Angående jaktprov 
    Hans skriver en ansökan till SSRK om att få anordna få anordna två 
      jaktprov/fält per år i nybörjarklass 
     Styrelsen uppdrar Hans enligt ovan 
 
  26.16.5 Motion 4 Angående vattenprov 
   Hans skriver en ansökan till SSRK att Springerklubben ska ansöka hos 
   SSRK att få anordna egna vattenprov 
   Styrelsen uppdrar Hans enligt ovan 
 
  26.16.6  Motion 5 Angående resepoolen 
   Punkten är bordlagd till nästa möte 
   
 26.16.7 Ordförandegruppen/delningsuppdraget 
   Tina deltog på ordförandemötet som representant för SK. 
   SKs uppdrag var att stödja en utredning av konsekvenserna av en 
    delning. Rasklubbarna enades inte om hur ärendet skulle hanteras. 
   Några rasklubbar kommer att lägga motion om en delning, 
   med utredning av konsekvenserna. 
    SK har att ta ställning till dessa ev. motioner inför SSRKs FM 2010. 
   Tina kommer att fortsätta att representera SK i detta ärende och deltar 
   på SSRKs FM som representant för SK 
    
  26.16.9 Aktivitetbidrag 
   Ett förtydligande om vad lokalavdelningarna kan söka bidrag till  
   under 2009 ska skrivas.  
   Styrelsen uppdrar Anita enligt ovan 
  
§ 27.15 Uppfödarstrategin 
  
§ 27.16 Hemsidan 
 Kvarstående punkter 
 20.18.1   Engelska översättningen av hemsidan 
   Arbetet med översättning pågår 
   Styrelsen uppdrar fortsatt Anna-Greta enligt punkten 
  
§ 27.17 Tidningen 
  Kvarstående punkter 
  26.20.1 Stamböcker mm 
     Kerstin föreslår att även äldre stamböcker och klistermärken med SKs 
     logga läggs ut till försäljning på hemsidan. Vad gäller pris på 
    stamböckerna ska det kontrolleras vad klubben tog för de gamla 
    stamböckerna på Club Show 
    Styrelsen uppdrar Kerstin enligt ovan  
   

Nya punkter 
27.17.1 Material till tidningen 

    Barbro påminner om att material till tidningen ska vara inne senast  
   15 maj. Barbro informerade om att vi fått en ny redaktör, Isabell Åmark, 
   för agilityhörnan hälsas välkommen tiil tidningen 
   Styrelsen uppdras att skicka in material i tid 
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§ 27.18 Övriga frågor  
     
§ 27.19 Nästa möte 
  Nästa möte är ett telefonmöte den 1 juni kl 19.30 
   
§ 27.20 Mötet avslutades 
   
Vid protokollet 
 
 
Barbro Collin 
 
Justeras    Justeras 
 
 
Lars Ödlund        Anita Björnson 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


