Protokoll fört vid styrelsemöte i
Springerklubbens huvudstyrelse
Telefonmöte 2009-06 01
Närvaro:

Lars Ödlund, Barbro Collin, Olle Carlson,
Kerstin Nilsson, Anita Björnson, Hans Sundberg,
Veronica Östman, Hans-Gunnar Leytman
Anmält förhinder: Anna-Greta Lingebrandt.
Protokollförare: Barbro Collin

§ 28.1

Mötets öppnande

§ 28.2

Godkännande av dagordning och anmälan av övriga frågor
Dagordningen godkändes med tillägg av 5 punkter

§ 28.3

Val av justeringsman att jämte ordförande justera protokollet
Kerstin utsågs att jämte ordförande justera protokollet

§ 28.4

Genomgång av det föregående protokollet
Föregående protokoll godkändes.

§ 28.5

Inkommande post
Kvarstående punkter
26.6.1 Justerat HS protokoll 2009 02 07-08
Styrelsen uppdrar fortsatt Lars enligt punkten
27.5.2 Anonymt brev
Barbro har skickat text om detta till tidningen
Uppdraget är slutfört
27.5.4 Förfrågan om springerbilder
Styrelsen uppdrar fortsatt Anna-Greta enligt punkten
Nya punkter
28.5.1 SSRK post v 18 – 22
SKK
Inbjudan till avelsrådskurs
SKK
Pressmeddelande sunda och friska hundar
SKK
Utvärdering av genetiskt hälsoprogram
SKK
Ny domarlista 2009
SKK
Anvisningar SRD
Kansli
Personer som är uteslutna ur SKK-organisationen
Kansli
Personer med icke hänvisning och återhänvisning
Kansli
Personer som ej får bli medlem
Kansli
Justerat HS protokoll 2009-04-03-04
Kansli
Justerat HS protokoll extra telefonmöte 2009-04-28
SKK
Att arbeta i läns- eller specialklubb
SKK
SKKs Uppfödarutbildning
SKK
Mall för utvärdering av RAS
SSRK
Utökat rasregister
SKK
Auktorisationer exteriördomare
Kansli
Justerat HS protokoll 090403-04/090428
Kansli
Justerat Exteriörk protokoll 090329
Kansli
Justerat RJK protokoll 090306-07
Kansli
Justerat Avelsk protokoll 090227
Kansli
Justerat utbildningsk protokoll 090324
Kansli
Justerat SJK protokoll 090325
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Anvisningar SRD
Utvärdering av de rasspecifika domaranvisningarna kan göras om så önskas.
Material från SKK finns. Det kan vara av intresse att det görs vid Club Show.
Frågan skickas till utställningsansvarig
Styrelsen uppdrar Anna-Greta att se över frågan
Utökat rasregister
En förfrågan har inkommit om utökat rasregister för exteriördomare.
Då intyg från jakt saknas ber vi Anna-Greta kontrollera detta innan SK
styrker ansökan
Styrelsen uppdrar Anna-Greta enligt ovan
28.5.2 Domarkonferens
Svenska Kooikerhondjeklubben har skickat en förfrågan om samarbete
kring att arrangera en domarkonferens 2010.
Styrelsen anser inte att vi kan delta i detta samarbete.
Styrelsen uppdrar Lars att svara Kooikerhondjeklubben enligt ovan.
§ 28.6

Ordförande
Kvarstående punkter
27.6.1 Uppfödarlistan/Avelspolicyn
De aktuella uppfödarna har kontaktats och svar har inkommit från dem.
Styrelsen diskuterade vilka åtgärder som ska företas när reglerna i
avelspolicyn och för att få stå på uppfödarlistan inte följs. I detta fall tog
styrelsen beslutet att en lämplig åtgärd är en avstängning från
uppfödarlistan under 1 år. Eftersom man måste stå på uppfödarlistan för att få
delta i uppfödarforumet, gäller avstängningen även där.
Avstängningen gäller från det att berörda uppfödare informerats om beslutet.
Detta beslut ska offentliggöras i nästa nummer av Springertidningen.
Vidare riktlinjer för hantering av regelbrott ska upprättas.
Styrelsen beslutar att stänga av berörda uppfödare från uppfödarlistan och
uppfödarforumet på SKs hemsida under ett år.
Avstängningen börjar gälla när berörda uppfödare informerats om beslutet.
Styrelsen beslutar att beslutet ska offentliggöras i Springertidningen nr 3.
Styrelsen uppdrar Barbro och Kerstin att ta fram ett förslag på riktlinjer för
vidare hantering av regelbrott

§ 28.7

Sekreteraren
Kvarstående punkter
26.8.4 Presentation av styrelsemedlemmarna till tidningen.
Materialet till tidningen är inskickat
Uppdraget är slutfört
27.7.1 Monter
Barbro har lagt ut en förfrågan på uppfödarforum, tidning och hemsida
Uppdraget är slutfört
27.7.2 Databas
Hans-Gunnar rapporterade att arbetet med databasen har gått sakta på
grund av tidsbrist. Nu är dock en prototyp på gång.
Uppdraget är slutfört
27.7.3 Utskick till uppfödarna
Barbro har skickat ut information enligt punkten
Uppdraget är slutfört
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27.7.4 Medlemsträffen, styrelsens mål
Styrelsen uppdrar fortsatt Barbro och Kerstin enligt punkten
27.7.5 Fonderna, riktlinjer
Styrelsen uppdrar fortsatt Olle och Anita enligt punkten
27.7.6 Uppfödarforumet
Barbro har skickat ut styrelsens inloggningsuppgifterna
Uppdraget är slutfört
Nya punkter
28.7.1 Avelskonferensen
En förändring har skett vad gäller MH-beskrivare mm.
Ann-Chatrin Edoff har meddelat förhinder. Curt Blixt är nu anlitad
28.7.2 Kommittéer, anvisningar
Barbro föreslår att generella anvisningar för kommittéer tas fram.
Förslaget lämnas utan åtgärd tills vidare.
28.7.3 SKKs valphänvisning
Endast tre uppfödare har inkommit med svar på vår förfrågan om åsikter
om vad som ska stå om rasen samt valpköparråd på SKKs blivande
valphänvisning. Dessa svar kommer att tas i beaktande när vi skickar in
materialet till SKK
Styrelsen uppdrar Barbro och Kerstin att sätta ihop den efterfrågade texten
som ska vara SKK tillhanda senast 15/6
§ 28.8

Kassören
Kvarstående punkter
23.9.1 Nya sponsoravtal/Agria
Styrelsen uppdrar fortsatt Olle och Anita enligt punkten
26.7.3 Månadsvis uppföljning
Anita rapporterade om ekonomin
27.8.1 Föreningsfrimärken
Anita har mailat SKs föreningsnummer till styrelsen.
Uppdraget är slutfört
När man använder föreningsfrimärken kan det behövas en föreningsstämpel.
Sådana ska köpas in av styrelsen
Styrelsen uppdras enligt ovan
Nya punkter
28.8.1 Medlemskap i Norska och Danska kennelklubben
Anita föreslår att klubben löser medlemskap i ovan nämnda klubbar
Styrelsen uppdrar Anita att ordna detta
28.8.2

§ 28.9

SSRKs resepool för FM
Reseräkningar från våra delegater behöver komma kassören tillhanda för att
kunna lämna efterfrågade uppgifter till SSRK

Utställningsansvarig
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§ 28.10

Avelsansvarig
Nya punkter
28.10.1 Avelskommittén
Kerstin rapporterade att Carina Grandin tillkommit i avelskommiten
Barbro Collin kommer också att ingå i avelskommittén
28.10.2 SKKs forskningsfond
En fråga om SK ska söka pengar ur SKKs forskningsfond har inkommit.
Kerstin rapporterade att avelskommitten har kontaktat SKK avel. De har inte
möte förrän i september och de ansåg att klubben ska tänka över saken och i
samråd med Kristina Narvström besluta om en eventuell ansökan
Ett hälsoprogram för ögon söktes år 2006. Vi fick då avslag.
Nu anser vi att en ny ansökning bör göras.

§ 28.11

Jaktansvarig
Kvarstående punkter
27.11.1 Aktiviteter
Han rapporterade resultatet av den enkät som skickades ut till
lokalavdelningarna. Det är glädjande att konstatera att en hel del aktiviteter är
planerade: grundprov, jaktgrundkurser mm. Det finns också flera utbildade
jaktinstruktörer mm inom klubben
En jaktkommitté finns nu med i dagsläget tre medlemmar:
Monica Jansson, Louise Carlsson och Josefin Lundström.
Ytterligare en medlem är tillfrågad

§ 28.12

Övriga funktionärer
Kvarstående punkter
22.14.1 Avslutade medlemskap
En enkät finns nu färdig.
Hans-Gunnar kontrollerar hur många utskick som ska göras.
när denna uppgift finns, tar vi vidare beslut om hantering
Styrelsen uppdrar Hans-Gunnar enligt ovan
Nya punkter
28.12.1 SSRKs fullmäktige/organisationsutredningen
Spanielgruppen arbetar vidare med frågor runt SSRKs organisation.
Olle kommer att representera gruppen från Springerklubben

§ 28.13

Lokalavdelningarna

§ 28.14

Fullmäktige
Kvarstående punkter
26.16.1 Valpköparmedlemskap/medlemslistor
Styrelsen uppdrar fortsatt Olle enligt punkten
26.16.2 Motion 1 Angående tillhörighet till lokalklubb
Olle har tagit reda på hur SKKs hantering går till
Styrelsen uppdrar Kerstin att lägga ut text på hemsidan och meddela
lokalavdelningarna
26.16.3 Motion 2 Angående instruktörskurs
Hans kommer att göra ett utskick till lokalavdelningarna med förfrågan om
kursönskemål.
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26.16.4 Motion 3 Angående jaktprov
Motion kommer att inlämnas till SSRK
Styrelsen uppdrar Hans enligt ovan
26.16.5 Motion 4 Angående vattenprov
Motion kommer att inlämnas till SSRK
Styrelsen uppdrar Hans enligt ovan
26.16.6 Motion 5 Angående resepoolen
Olle har tittat på kostnadskonsekvensen av att ta bort respoolen för FM,
enligt motionen.
Styrelsen uppdrar Olle att skicka ut underlaget till styrelsen
26.16.9 Aktivitetbidrag
Styrelsen uppdrar fortsatt Anita enligt punkten
§ 28.15

Uppfödarstrategin

§ 28.16

Hemsidan
Kvarstående punkter
20.18.1 Engelska översättningen av hemsidan
Kerstin kontaktar Anna-Greta för att höra hur översättningen fortskrider.
Styrelsen uppdrar Kerstin enligt ovan

§ 28.17

Tidningen
Kvarstående punkter
26.20.1 Stamböcker mm
Styrelsen uppdrar fortsatt Kerstin enligt punkten
27.17.1 Material till tidningen
Styrelsens material till tidningen är inskickat
Uppdraget är slutfört

§ 28.18

Övriga frågor

§ 28.19

Nästa möte
Nästa möte är ett telefonmöte den 17 augusti kl 19.30

§ 28.20

Mötets avslutande

Vid protokollet
Barbro Collin
Justeras

Justeras

Lars Ödlund

Kerstin Nilsson
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