Protokoll för styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse
20101113-14
Närvarande: Anders, Lena, Allan och Pia 13/11 2010 anmält förhinder Annelie, Anna-Greta, Bert,
Monika och Helene
Söndagen var även Bert och Monika närvarande.
§ 39.1 Mötets öppnande
Anders öppnar mötet och hälsar alla välkomna
§ 39.2 Godkännande av dagordning och anmälan av övriga frågor
Dagordningen godkändes.
§ 39.3 Val
§ 39.3.1 Val av mötesordförande
Anders valdes till ordförande
§ 39.3.2 Val av mötessekreterare
Pia valdes till sekreterare
§ 39.3.3 Val av justeringsman att jämte ordförande justera protokollet
Allan valdes att justerar protokollet jämte ordföranden.
§ 39.4 Genomgång av det föregående protokollet
Godkändes och lades till handlingarna
§ 39.5 Inkommande post
Nya punkter
§ 39.5.1 SSRK post v 38-45
Posten gicks igenom och styrelsen fick ta del av informationen som inkommit.
§ 39.5.2 Mail korrespondens från Annika Sanchez angående resultat redovisning grundprov
Styrelsen beslutar att tillfråga Annika om hon vill redovisa grundprovsresultaten på hemsidan.
§ 39.5.3 Svar angående dispensen om den danska hunden är utskickat.
§ 39.5.4 Omröstningshandlingar till delegaterna är utskickade
§ 39.5.5 Rösträkningen för poströstningen
Anders Berggren och Ninni Sandström räknade samman poströsterna för ansvarsfriheten för
föregående styrelse.
Med 7 inskickade röster av 9 blev det majoritetsbeslut för ansvarsfrihet.
§ 39.5.6 Snabbremiss om höjda domararvoden är utskickat.
§ 39.5.7 Jaktspanielklubben (södra)
Informera SKK, SSRK och föreningskommitén om att uteslutna medlemmar finns överst på
hemsidor med valphänvisning i jaktspanielklubben.
Diskuteras vidare vid nästa möte
§ 39.5.9 Ansökan till preparandkurs för exteriör domare, Annelie Karlsson Kennel Linmoor
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Styrelsen beslutar att rekommendera Annelie Karlsson till kursen. Annelie deltog inte i
beslutet. Punkten är direkt justerad.
§ 39.5.10 Styrelsen tackar Harriet Nygren för hennes synpunkter och kommer att besvara
hennes frågor.
§ 39.5.11 En person kommer att tillfrågas om hon är intresserad av att hålla i
funktionsbeskrivningsgruppen. Databasen om funktionsbeskrivningar har stannat upp p.g.a
olika anledningar men kommer att återupptas.
§ 39.5.12 Barbro Collins mail är mottaget och ska besvaras av Monika
§ 38.5 Inkommande post
Styrelsen beslutade att svar skickas inom 24 timmar om att mailet är mottaget.
§ 39.6 Ordförande
Förslag angående att ta fram profilprodukter till SK diskuterades. Medlemmar får gärna komma
förslag på olika produkter.
§ 39.7 Sekreteraren
Pia ska påminna alla lokalavdelningar om att styrelsemötesprotokoll och årsmötesprotokoll
inkl ekonomisk redovisning ska skickas till sekreteraren.
Lokalavdelningarna behöver skicka funktionärer och personer som vill hålla kurser på
utbildningshelgen som SSRK kommer att anordnar under 2011. Anmälan ska skickas till Pia.
Svar oavsett om någon vill gå eller inte.
§ 39.8 Kassören
Kassören hälsar att allt flyter på.
§ 39.9 Utställningsansvarig
§ 39.9.1 Club Show
Styrelsen uppdrar Annelie att försöka byta datum för Club Show från den 8/7 till den 7/7 2012.
Med motiveringen att vi vill ha en festligare middag på kvällen där utmärkelser ska utdelas och
hedersmedlemmar ska hedras, vinnare av tävlingar ska koras och diverse andra föräringar. Få
en mer vi-känsla i klubben och öka anmälningssiffrorna.
Styrelsen beslutar att arrangera Club Show 2013 återigen på Herrfallet i Arboga.
På försök kommer vi att anordna prova på fält- och vattenprov dagen efter Club Show 2011
§ 39.10 Avelsansvarig
Ansökan ur SKKs forskningsfond är skickad till SSRK och det är ett projekt på 3 år ansökt om
60000kr.
RAS ska revideras till den 27/1-12 RAS kommitté har bildats bestående av Lena LindhCarlsson, Birgitta Thoresson, Kristina Dahlberg, Linda Lindmark och Helene Björkman och tre
medlemsmöten planeras under 2011 till tre olika platser i landet.
Avelskommittén har haft telefonmöte om uppfödarstrategin 4/11-11.
Styrelsen beslutar att lägga uppfödarforumet vilande då det inte används så mycket.
Uppfödare ska kunna anmäla sina valpkullar till valpförmedlingen on-line
Avelskonferensen är bokad till den 12-13/2-11 på Scandic Upplands-Väsby. Anmälan ska vara
inne senast 10/1-11. Uppföljning på mentalitet/funktion, förslaget på den reviderade
uppfödarstrategin ska presenteras, agria breed profile, veterinär föreläsningar kommer stå på
schemat. Kostnaden kommer att uppgå till 900kr/pers inkl mat och boende. Styrelsen
uppmanar alla uppfödare/medlemmar att ta chansen att vara med och besluta om den nya
uppfödarstrategin.
Uppfödarpaketet har diskuterats.
Angående SRD-listan har det inte lyssnats på Springerklubbens information utan Springern
kommer stå kvar på SRD-listan under observation.
§ 39.11 Jaktansvarig
Styrelsen beslöt att Springerklubben ska anordna ett grundprov på Fågelbrogård i Knutby 9/411
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§ 39.11.1 Redovisning SSRK mötet
Spanielklubbarna måste bli starkare och jobba med de andra rasklubbarna.
Styrelsen beslutar att det måste utbildas funktionärer, provledare till jaktprov, nybörjarprov,
vattenprov, instruktörer osv. SSRK kommer stå för platsen och marker och rasklubbarna för
resan, mat och logi om en utbildningshelg anordnas.
Redan utbildade grundprovsdomare kommer att få en förfrågan om vidareutbildning.
Aktivitetskalendern ska utnyttjas till fullo. Springerklubben ska jobba över gränserna med de
andra spanielklubbarna.
Om fler lokalavdelningar börjar arrangera fält- och vattenarbete typ som Östra Cup och
Springer Cup kan ett KM i framtiden arrangeras på Club Show.
§ 39.11.2 Vi fick en redovisning om jaktprovet i Luleå.
§ 39.12 Övriga funktionärer
Inga övriga funktionärer var på plats
§ 39.12.1 Monter stockholmshundmässa
Det behövs folk till att bemanna montern under två dagar.
§ 39.12.2 Stamboken
Det har diskuterats om vad mer ska vara med i stamboken. Trimbeskrivning, en förklaring om
funktionsbeskrivningen, information om Springerklubben, rasstandarden mm
§39.12.3 VPR årets utställningsspringer
Styrelsen beslutar att Annelie ska kontakta Springer Syd angående vandringspriset.
§ 39.14 Hemsidan
Anders pratar med Kerstin om hemsidan. Lena och Monika funderar på avelssida om hur den
ska vara utformad. Anders pratar med Helene om hela utformningen sen träffas de med Kerstin
som ska göra om sidan.
§ 39.15 Tidningen
Styrelsen beslutar att en medlemsmatrikel ska införas i tidningen, i ett nummer ska alla stå
med och sedan ska nya medlemmar välkomnas löpande under året.
Offerter för Springertidningen har inkommit. Styrelsen beslutar att anta offerten från
GrahnsTryckeri AB.
Styrelsen beslutar att införa en frågespalt ”hunden och lagen” i tidningen.
§ 39.16 Övriga frågor
Det diskuterades om samarbete spanielklubbarna emellan. Hur och i vilken form ska det
påbörjas.
§ 39.17 Nästa möte
29-30/1-11
§ 39.18 Mötets avslutande
Mötet avslutas
Vid pennan

Justerare

Justerare

Pia Martikainen

Anders Berggren

Allan Grimling
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