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             Protokoll fört vid styrelsemöte i 
                                   Springerklubbens huvudstyrelse 
                                Telefonmöte 2009-02-17 
                                      
         Närvaro:  Tina Kauppinen, Barbro Collin, Olle Carlson, 
                          Hans-Gunnar Leytman, Kerstin Nilsson, 

                                               Sophia Jarl, Veronica Östman, Anna-Greta Lingebrandt 
           
               
 
§ 24.1 Mötets öppnande 
 
§ 24.2 Val av ordförande och sekreterare för mötet 
  Till ordförande valdes Tina och till sekreterare valdes Barbro 
 
§ 24.3 Godkännande av dagordning och anmälan av övriga frågor 
  Dagordningen godkändes med tillägg av 1 punkt 
   
§ 24.4 Val av justeringsman att jämte ordförande justera protokollet 
   Sophia utsågs att jämte ordförande justera protokollet 
 
§ 24.5 Genomgång av det föregående protokollet 
  Föregående protokoll godkändes. 
 
§ 24.6 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 
   Styrelsen gick igenom de motioner som finns inlämnade till SSRKs 
   fullmäktige och lämnade förslag  
   Styrelsen uppdrar Tina att skriva ner förslagen, för att överlämna till 
   den nya styrelsen att ta ställning till 
 
  22.6.2   Hundkoja 
   Kerstin har svarat Hundkojan  
   Uppdraget är slutfört 
 
  23.6.1   SKKs Remiss 
   Remiss angående ålder på avelsdjur. Tina har svarat enligt klubbens  
    uppfödarstrategi 
   Uppdraget är slutfört 
 
 Nya punkter 
   24.6.1    SSRK post V7 
     SSRK  Inbjudan till SSRKs Fullmäktige 2009 
   SHU Domarutbildning juniorhandling 
   Kansliet Ansökan om lydnadsprov 2010 
   SSRK Inbjudan till Funktionärsträff 2009 
   Avelsk. Justerat protokoll 2009-01-20 
   SKK Ändring av CS beslut 
   
   Ansökan om lydnadsprov 2010 
   Barbro har skickat information till avdelningarna via sk-listan 
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   Inbjudan till Funktionärsträff 2009 
   Årets funktionärsträff omfattar 4 seminarier, där styrelsen är enade om 
   att springerklubben bör vara representerade vid alla.  
   Sista anmälan 2009 03 09. 
  
§ 24.7 Ordförande 
  Kvarstående punkter 
  20.7.1    Planering inför fullmäktigemötet 
   Arbetet inför fullmäktigemötet fortskrider enligt planering. 
    Alla dokument är nu klara och fullmäktigehandlingarna är utskickade 
    till delegaterna per den 2009 02 17 
   Uppdraget är slutfört 
 
 § 24.8 Sekreteraren 
 
§ 24.9 Kassören 
  Kvarstående punkter 
  23.9.1   Nya sponsoravtal 
   Tina har kontaktat Royal Canin och avtalet är nu klart 
   Uppdraget är slutfört 
   Olle har kontaktat Agria angående våra synpunkter på avtalet. 
   Avtalet är inte klart varför Olle har fortsatt kontakt med Agria i frågan 
    Styrelsen uppdrar Olle enligt ovan 
   5 lokalavdelningar kan söka sponsring från Royal Canin. 
   Avdelningarna har via sk-listan uppmanats att skicka in sina 
   ansökningar till styrelsen. De 5 första lokalavdelningarna får sponsring 
    på ett av sina arrangemang. Sista ansökningsdag är den 28 februari 
   Styrelsen uppdrar Anna-Greta att informera avdelningarna ytterligare 
     om detta via sk-listan  
    
§ 24.10 Utställningsansvarig 
  Kvarstående punkter 
  23.10.1  Domare till 2010 
   Namnförslag finns. A1-lista efterfrågas från Lindmarks 
    Styrelsen uppdrar Anna-Greta enligt ovan 
     
§ 24.11 Avelsansvarig 
  Kvarstående punkter 
  23.11.1  Hanhundslistan 
   Kontroll av att reglerna för hanhundlistan stämmer överens med 
   uppfödarstrategin 
   Styrelsen uppdrar Kerstin och Barbro enligt ovan 
 
     Nya punkter 
  24.11.1  Medlemsträffen Mentalitet/Funktion 
   Planeringen av medlemsträffen om mentalitet/funktion är i full gång. 
   Det kommer att bli en tvådagarsträff och kommer att äga rum under 
   hösten. Mer information kommer att läggas ut på hemsida och i 
   Springertidningen nr 2 så fort planeringen är klar 
  
§ 24.12 Jaktansvarig 
 
§ 24.13 Informationsansvarig 
 
 



Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse 
Telefonmöte 2009 02 17 

          Sid 3 av 3 

 
 
 
§ 24.14 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 
 
§ 24.15 Lokalavdelningarna 
 
§ 24.16 Fullmäktige 
  Nya punkter 
  24.16.1  Fördelning vid fullmäktige för föredragande 
   Punkten är bordlagd  
 
  24.16.2 Valberedningen 
   Valberedningen har lämnat sitt förslag på ny styrelsen. 
  Det finns tre vakanta poster i förslaget. 
   Två av valberedningens ledamöter har avgått, varav en var 
    sammankallande  
 
§ 24.17 Uppfödarstrategin 
  Kvarstående punkter 
  14.17.4  Lathunden med licenserna 
   Styrelsen uppdrar fortsatt Kerstin enligt punkten 
 
§ 24.18 Hemsidan 
  Kvarstående punkter 
  20.18.1  Engelska översättningen av hemsidan 
   Styrelsen uppdrar fortsatt Anna-Greta och Kerstin enligt punkten 
 
§ 24.19 Tidningen 
  Kvarstående punkter 
  17.19.2  Avtal för tidningen 
   Olle har informerat tidningsredaktörerna 
   Uppdraget är slutfört 
 
§ 24.20 Övriga frågor 
   
§ 24.21 Nästa möte 
  Nästa möte är ett telefonmöte måndagen den 9 mars kl 19.00 
 
§ 24.22 Mötets avslutande 
  Tina tackade de närvarande och avslutade mötet 
 
 
Vid protokollet 
 
 
Barbro Collin 
 
Justeras    Justeras 
 
 
Tina Kauppinen      Sophia Jarl 
 


