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Protokoll från styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse 
                            2011-01-29-30 
 
Närvarande: Anders Berggren, Helene Björkman, Allan Grimling, Lena Lindh-Carlsson, Monika 
Jansson och Annelie Karlsson. Bert Johansson och Anna-Greta Lingebrandt endast 30/1-2011 
 
 
§ 40.1 Mötets öppnande 
 
Anders öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 
 
§ 40.2 Godkännande av dagordning och anmälan av övriga frågor 
 
Två punkter lades till: § 40.13 Vandringspriser, § 40.16 Fullmäktige. 
 
§ 40.3 Val 
 
§ 40.3.1 Val av mötesordförande 
 
Anders Berggren valdes till mötesordförande. 
 
§ 40.3.2 Val av mötessekreterare 
 
Helene Björkman valdes till mötessekreterare.  
 
§ 40.3.3 Val av justeringsman att jämte ordförande justera protokollet 
 
Monika Jansson valdes till justeringsman. 
 
§ 40.4 Genomgång av det föregående protokoll 
 
Protokollet lästes upp av Anders. 
§ 38.5 En bekräftelse på att vi mottagit mail som kommit till styrelsens mailadress ska skickas 
inom 24 timmar. Anders ansvarar för att det blir gjort. 
§ 39.5.7 Då det visat sig att den aktuella klubbens hemsida ej är associerad till varken oss, 
SSRK eller SKK anses punkten avslutad. 
§ 39.5.11 Personen ej tillfrågad ännu.  
39.7 Beslutades att det ska gå ut en uppmaning till lokalavdelningarna i början av mars varje år 
där det står vilka handlingar som ska skickas in till HS och också när detta ska ske. 
 
Protokollet lades efter dessa förtydliganden till handlingarna. 
 
§ 40.5 Inkommande post 
Nya punkter 
§ 40.5.1 SSRK post v 46-04 
 
v. 49 Anders meddelar Caroline att hon ska skicka in medlemsantal till SSRK.  
 
v.51 Anders meddelar Caroline att en tidning ska skickas in till SKK:s Föreningskommitté. 
 
Ang. dispensärenden och inmönstring. Lena skickar skrivelsen vidare till JIS för utlåtande.  
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Jaktdomarkonferens. Monika utser lämplig deltagare, någon medlem. Bert kommer att vara där 
i egenskap av domare. 
v.3. Motionerna till SSRK:s fullmäktige lästes igenom och kommer att behandlas på nästa 
möte. 
 
 
§ 40.5.2 Mail korrespondens från Karin Svensson ang. Springer forumet och frågeställningarna 
 
Lena skriver svar till Kerstin som lägger ut det på forumet. 
 
40.5.3 Mail från Eva Masthagen ang. Elmia Game Fair 2-4/6-2011 där hon vill ha ett samarbete 
spanielklubbarna emellan vad det gäller en utomhusmonter på Elmia Game Fair. Allan 
undersöker detta vidare, vad det gäller kostnader och utförande.  
. 
40.5.4 Mail har inkommit från medlem som vill ha rådgivning i ärende gällande konflikt mellan 
valpköpare/uppfödare. Lena har svarat och hänvisat medlemmen vidare till SKK. 
 
40.5.5 Två förslag på slogans har inkommit. De skickas vidare för publicering i ST.  
Två "målningar " har inkommit, men då de ej uppfyller kravet för att kallas logga kommer de ej 
att publiceras i ST.   
 
40.5.6 Mail har kommit ang. uppfödare som är utesluten ur SKK. Uppfödaren fanns på vår 
uppfödarlista, men detta är nu åtgärdat. 
 
40.5.7  
 
§ 40.6 Ordförande 
 
Anders har talat med Lena Vängbo som är sammankallande i valberedningen. Anders meddelar 
Lena vilka poster i styrelsen som måste tillsättas inför nästkommande period. 
 
Diskuterade organisationen inom klubben, och att vi är oroade över att flera avdelningar läggs 
vilande.  Anders tar kontakt med SKK:s föreningskommitté. 
 
 
§ 40.6.1 Springer Mellansverige 
 
Allan har varit i kontakt med avdelningen. 
 
§ 40.6.2 Springer Gävle/Dala 
 
Anders har varit i kontakt med avdelningen. 
 
§ 40.7 Sekreteraren 
 
Sekreteraren var ej närvarande på detta möte.   
 
§ 40.8 Kassören 
 
De sista handlingarna från förra kassören anlände veckan före jul.  
 
Respoolen diskuterades, ett förslag från styrelsen kommer att läggas fram på fullmäktige. 
 
§ 40.8.1 AU-beslut   
 
§40.8.2 Ansökan till preparandkurs för exteriör domare, Magdalena Hallström 
Styrelsen har beslutat att ej rekommendera Magdalena Hallström då dokumentation saknas 
från jaktprov.  
 
§40.8.3 Organisationsremissen 
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Svar har skickats till SSRK på remissen. Springerklubben är emot förslaget om ett medlemskap 
då vi tror att det inte kommer att gynna rasen eller den enskilda medlemmen.  
 
 
§ 40.9 Utställningsansvarig 
 
Brev har inkommit från medlem ang. championatsregler och tankar kring reserv-certet. Vi har 
tagit del av det, och styrelsens förslag är att det publiceras i ST för att väcka diskussion i 
medlemsleden. 
 
Vi har inte fått svar ännu från SSRK/SKK ang. vår ansökan om byte av datum för Club Show 
2012. 
 
Angående vandringspriserna som delas ut på Club Show, beslutade styrelsen att priserna som 
delas ut fr.o.m. Club Show 2011 ej längre kommer att vara möjliga att ta hem då de börjar bli 
slitna och risk finns att de blir förstörda. Istället kommer ett foto att tas på hunden som vunnit 
ihop med priset, fotot kommer sedan att skickas hem till resp. ägare inramat och klart. 
 
Planeringen inför Club Show 2011 går enligt planerna. Annons kommer ut på hemsidan inom 
kort, samt i ST 1/2011. 
 
 
§ 40.10 Avelsansvarig 
Nya punkter 
§ 40.10.1 Uppfödar/medlemskonferens 
 
30 anmälda till konferensen. Planeringen fortlöper enligt planerna, detaljplaneringen är inte helt 
färdig.   
 
§ 40.10.2 Procentuella Hd-resultat med i springertidningen 
Av ekonomiska skäl kan vi inte publicera samtliga HD-resultat i ST, utan enligt direktiv från 
SSRK publicerar vi de som har anmärkningar idag. 
 
§ 40.10.3 Ögonmötet 
Lena rapporterade från ögonmötet på SLU 17/12-2010. På mötet togs det upp att det behövs 
blod från en hel del fler hundar för att kunna komma vidare i forskningen vad det gäller PRA. 
Dessutom behövs det blod från lika många kontrollhundar – och det ska vara gamla, fria och 
obesläktade individer utan kända anlagsbärare i minst tre generationer tillbaka. Styrelsen 
beslutade att gå ut i tidningen och på hemsidan med en vädjan till ägare till sådana hundar att 
lämna blod till forskningen. Styrelsen finner det anmärkningsvärt att enskilda uppfödare blivit 
inbjudna till detta möte utan samråd med rasklubben. Anders kontaktar SSRK i detta ärende. 
Styrelsen beslutar att vi bedömer från fall till fall i samråd med ögonspecialist om vi ska bidra 
ekonomiskt till ERG-undersökning eller inte. 
 
§40.10.4 Uppfödarlistan 
Flera uppfödare har idag inte en fungerande länk till Springerklubbens hemsida från sin egen 
hemsida, vilket krävs för att vi ska ha länk till deras hemsida från uppfödarlistan. 
Styrelsen beslutar att uppfödarlistan ska uppdateras, och avgiftsbeläggas 100:- per kalenderår 
och dessa pengar går oavkortat till forskningsfonden. När nya hemsidan kommer ut tas alla 
uppfödare bort, och när summan är inbetald kommer man med på listan. Uppfödarna ska 
uppmanas att lämna mailadress till styrelsen för att underlätta för utskick. Helene kontaktar 
Cockerklubben som har detta system för att höra efter hur de administrerar detta. 
 
§40.10.5 RAS-kommitté 
Lena, Helene och Birgitta ingår i denna. Två till personer skulle behövas. Vi funderar på 
lämpliga namn. Under våren kommer kommittén att ha ett möte för att planlägga 
medlemsträffar som kommer att ske på fler ställen i landet.  
 
 
§ 40.11 Jaktansvarig 
Planering för prov i Gävletrakten i början av oktober är i full gång. 
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§ 40.12 Övriga funktionärer 
Lena och Helene försöker arbeta med att få fram ett valp/startpaket. 
 
Allan rapporterade från mötet i början av november med lokalavdelningarna. Tolv deltagare var 
där. En hel del intressanta förslag och åsikter kom fram, framförallt hur vi ska kunna fånga upp 
nya medlemmar. Styrelsen beslutar att Caroline som medlemsansvarig ska meddela 
lokalavdelningarna månadsvis vilka nya medlemmar de har fått för att de sedan i sin tur ska 
kontakta medlemmen för att berätta om verksamheten. Allan kontaktar Caroline och 
lokalavdelningarna i detta ärende. 
 
Förslag på person som material/PR-ansvarig finns. Sara Nyberg heter hon, bor i Skövde. 
Styrelsen beslutar att Sara Nyberg omgående är klubbens material/PR-ansvarig. 
 
Diskuterade profilartiklar. Allan hade med förslag från ett företag, han fortsätter arbeta med det 
och frågar också lokalavdelningarna om ifall de är intresserade av att samarbeta kring detta. 
 
 
 
§40.13 Vandringspriser 
 
Nya diplom ska göras, Annelie tar fram sådana. Förslag på plakett att delas ut till vinnare av 
Åretspriserna, Helene kollar upp det vidare. 
Vinnarna av priserna 2010 redovisades av Helene. 
 
§ 40.14 Hemsidan 
 
Kerstin har lagt fram ett förslag som vi gick igenom, Annelie tar med våra synpunkter till 
Kerstin som får komma med ett nytt förslag. 
 
§ 40.15 Tidningen 
Nya punkter 
 
Styrelsen beslutar att köpa in en ny dator till tidningsredaktören. 
 
Kassören tillskriver tryckeriet om att vi ej förlänger avtalet. Hon tar också kontakt med nytt 
tryckeri. 
 
§40.16 Fullmäktige 
 
Verksamhetsplan för 2011 upprättades. Var och en skickar in verksamhetsberättelse till Anna-
Greta som sedan sammanställer det hela. Alla fullmäktigehandlingar gicks igenom. 
 
Fullmäktige kommer att hållas i SKK:s lokaler i Spånga kl. 11.00 söndagen den 13/3 2011. 
 
 
§ 40.17 Övriga frågor 
 
Inga övriga frågor fanns. 
 
§ 40.18 Nästa möte 
 
Nästa möte blir fullmäktigemötet 13/3-2011. 
 
§ 40.19 Mötets avslutande 
 
Anders tackade för en givande helg och förklarade mötet avslutat. 
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Helene Björkman (sekr.)   Anders Berggren (ordf.) 
 
 
 
 
 
 
Monika Jansson (justerare) 
 


