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 Protokoll fört vid Springerklubbens styrelsemöte 2010-09-18-19 
 
Närvarande: Anders Berggren, Monika Jansson, Alla Grimling, Anneli Karlsson, Lena Lindh Carlsson, 
Anna-Greta Lingebrandt,  Bert Johansson deltog endast 18/9, Helene Björkman deltog endast 19/9 
Frånvarande: Pia Martikainen  
 
§ 38.1 Mötets öppnande 
Anders öppnade mötet 
 
§ 38.2 Godkännande av dagordning och anmälan av övriga frågor 
Dagordningen godkändes. 
 
§ 38.3.1 Val av mötesordförande   
Anders valdes till mötesordförande 
 
§ 38.3.2 Val av mötessekreterare   
Anna-Greta valdes till mötets sekreterare 
 
§ 38.3.3 Val av justeringsman att jämte ordförande justera protokollet 
Monika Jansson valdes att justera protokollet 
 
§ 38.4 Genomgång av det föregående protokollet 
Beslöts att protokollen mailas till samtliga i styrelsen för godkännande innan publicering på nätet 
Punkten hedersmedlemmar diskuteras, ett förslag har kommit från medlem och styrelsen 
diskuterade ett antal namn samt hur utmärkelsen ska utdelas och när.  
 
§ 38.5 Inkommande post 
Styrelsen beslutade att all inkommande post ska sparas i servern 
Hanteringen av SSRK post, sekreterare tar med sammanställning av inkommen post till mötet.  
Ansvarig tar med den post som berör deras område ex jakt, utställning, ordförande, kassör, avel etc  
E-post hantering, funktionär tar ansvar för sitt område och besvarar. Anders tar övrig post.  
 
38.5.1 SSRK post v 11-37 
Inkommen post från SSRK genomgicks och styrelsen tog del av den information som berör 
Springerklubben.  
 
Ansökan om dispens för hund från Danmark, styrelsen beslöt att avslås dispensen. Pia uppdrogs att 
tillskriva SSRK styrelsens beslut. 
 
§ 37.5.2 Mail korrespondens med Caroline Sundberg Pouchard 
Lena redogjorde för den korrespondens som hon haft med Caroline, därefter lades ärendet till 
handlingarna.  
. 
§ 38.6 Ordförande 
Anders redogjorde för de reaktioner han fått på den nya styrelsens sammansättning. 
Mål och visioner för klubben diskuterades.  
Uppdrogs åt Anders att utforma en inbjudan till lokalavdelningsmöten. Styrelsen beslutade att ta 
kostnaderna för lokal och mat i samband med dessa möten. Fullmäktigemöte 2011 bestämdes till 
söndag 13 mars i SKKs lokaler.  
 
§ 38.6.1 AU-beslut 
Engelsk hund parad i England – dispens  Pia har svarat 
Domaraspirant – dispens  Anneli har svarat 
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§ 38.7 Sekreteraren 
Ordinarie sekreterare frånvarande varför punkten lämnas utan rapport 
 
§ 38.7.1 Tidningen till arkivet 
Anders kontaktar Pia angående hanteringen av tidningen.  
 
§ 38.8 Kassören 
Revisorernas arbete med föregående års räkenskaper är klara och handlingarna gicks igenom.  
Beslöts att Anna-Greta kontaktar fullmäktiges ordförande Jahn Stääv angående formerna för 
poströstningen. Handlingarna skickas till fullmäktigedelegaterna samt publiceras på hemsidan.  
Beslöts att Allan undersöker möjligheten att minska kostnader för medlemshanteringen.  
 
§ 38.9 Utställningsansvarig 
Sörsjön, domare och annons klara för Club Show 2011 Diskuterades upplägget inför Club Show 2011.   
Club Show 2012 går av stapeln i Herrfallet.  
Beslöts att ansöka om Club Show 2013 den 3 augusti med utställningsplats någonstans i 
mellansverige. Vandringspriser, hur få smidigare  hantering diskuterades. 
Klubben behöver fler certifierade utställningsansvariga.  
 
§ 38.9.1 Club show - vända trenden 
Diskuterades hur få CS attraktivare. Platsen viktig och en fast Club Show-kommittée vore önskvärt. 
Styrelsen uppdrar till kassören att kontrollera bestämmelser angående förlorad arbetsinkomst i 
samband med arbete i klubbens regi.  
Beslöts att BIS/BIS-R, BIS 1 och BIS-2 valp får gratis anmälningsavgift till nästa års Club Show. Anna-
Greta tar fram presentkort för ändamålet.  
 
§ 38.10 Avelsansvarig 
Lena redogjorde för skrivelsen till SSRK/SKK om ESS på listan SRD. Beslöts att bilda en RAS-
kommitté.  Till Raskonferensen den 23-24 oktober anmäler Springerklubben två deltagare.   
 
§ 38.11 Jaktansvarig 
Monika redogjorde för de nya jaktprovsreglerna. SSRK har möte ang de nya jaktprovsreglerna den 13 
november, styrelsen beslutade att Monika och Bert deltar.  
 
Bert tog upp frågan om utbildning av nya funktionärer med anledning av nya jaktprovsregler. 
Beslöts att Bert och Monika tar upp frågan med SSRK. Styrelsen dryftade frågan om behovet av 
utbildningsansvarig.  
 
§ 38.11.1 Stamboksföring  
Stambokföring av redan godkända hundar i grundprov med både fält och vatten delen   
Monika redogjorde för de nya reglerna för Grundprov.  
Beslöts att Monika tillskriver SSRK att hundar som blivit godkända på Grundprov till och med 2011-
12-31 ska stambokföras retroaktivt.  
 
 
§ 38.11.2  Pris för start i jaktklass på utställning 
Diskuterades vilka meriter som skall gälla för start i jaktklass på utställning, när de nya 
jaktprovsreglerna träder i kraft från och med 2012.01.01. Nuvarande regler är pris i någon klass, 
lägst 3:e pris i Nybörjarklass. 
Styrelsen beslöt att godkänd i nybörjarprov A skall vara lägsta merit för deltagande i jaktklass på 
utställning 
 
 
§ 38.11.3  Poängberäkning efter 2012 
Hur ska man räkna poäng för årets Allrounduppfödare/Springerklubben efter 2012? 
Styrelsen beslöt att tillsätta en arbetsgrupp bestående av Monika ang poängberäkningen med 
anledning av de nya reglerna. Styrelsen förordar att de som har skänkt statuter ser över 
poängberäkningen. Monika kontaktar berörda.    
 
 
§ 38.12 Övriga funktionärer 
Inga övriga funktionärer var kallade till mötet.  
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§ 38.12.1 Monter Stockholms Hundmässa 
Monika redogjorde för jobbet. 2 st roll-ups med bilder som visar rasens allround användning ska tas 
fram. Informationsmaterial måste tas fram. 
 
§ 38.13 Hemsidan 
Beslöts att Anders tar kontakt med Springerklubbens webansvarig Kerstin Nilsson ang uppbyggnad av 
ny hemsida. 
 
§ 38.14 Tidningen 
Allan har kikat på offerter från tryckerier. Beslöts att Allan gör en sammanställning av de offerter 
som kommit in och redovisar till nästa möte i november. Momsskyldighet eller ej för tidningen, 
frågan kontrolleras av kassören. Årskontrakt med tryckeriet är grundprincipen . 
Springertidningens layout och innehåll diskuterades, styrelsen nöjd med den nya redaktörens 
arbete.     
 
§ 38.15 Förslag från medlem 
Ett antal synpunkter har inkommit från en medlem, beslöts att Annelie tillskriver medlemmen att 
punkterna är omhändertagna.  
 
§ 38.16 Övriga frågor 
Allan informerade om de lokala medlemsmöten som planeras, ett möte är inbokat den 27 november. 
Inbjudan kommer att skickas ut och Allan behöver hjälp med att utforma denna.  
Monika tog upp frågan om stickprovskontroller som SSRK har skickat ut brev om. Hur ska 
Springerklubben ta hand om detta? 
Helene väckte frågan om ett uppfödarpaket, hon skissar på formerna inför nästa styrelsemöte. 
 
§ 38.16.1  Samordning av Springerklubbens aktiviteter 
Krock mellan aktiviteter inom Springerklubben och mellan lokalavdelningarna. Hur ska vi undvika att 
lokalavdelningarna har aktiviteter samma dag? Beslöts att till Annelie ska lokalavdelningarna anmäla 
Open Shows och till Monika ska jaktaktiviteter anmälas. Monika och Annelie tillskriver 
lokalavdelningarna om denna ordning.  
 
  
§ 38.16.2 Olämpligt beteende  
Brev till Springerklubbens styrelse angående  uppfödare XX som på ett oacceptabelt sätt behandlat 
sina hundar under Club Show den 4/7.  
Beslöts att Anders svarar och skickar ärendet vidare till SSRK och SKK. 
 
§ 38.17 Nästa möte 
Nästa möte är den 13-14 november i Kennelklubbens lokaler.  
 
 
§ 38.18 Mötets avslutande 
Mötet avslutat 
 
 
Vid protokollet 
 
 
 
Anna-Greta Lingebrandt 
 
 
Justerat  
 
 
 
Anders Berggren                        Monika Jansson 


