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Protokoll från Springerklubbens huvudstyrelse 2011-11-26
Plats: Kammakargatan 7 i Stockholm
Närvarande: Allan Grimling, Lena Lindh-Carlsson, Ewa Wiklund,
Torbjörn Chemnitz, Bert Johansson, Pia Jensen
Frånvarande: Annelie Karlsson, Lotta Claesson
§ 44.1

Allan öppnar mötet och hälsar de medverkande välkomna.

§ 44.2

Dagens agenda godkändes.

§ 44.3.1

Till ordförande för mötet valdes Allan Grimling

§ 44.3.2

Till sekreterare för mötet valdes Torbjörn

§ 44.3.3

Att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll valdes Lena och Pia

§ 44.4
§ 44.4.1

Inkommande post
Temautbildning SKK 21 och 22 april 2012
Frågan bordläggs till nästa möte och under tiden kollar Lena kostnaderna för deltagare
fler än en från klubben. (en deltagare är gratis)
Björn Ekdahl Projekt uppfödarutbildning.
Lena kollar med sin grupp hur det är tänkt och kostnader.
Skrivelse från Göran Bodegård och Karin Drotz
De anser att det är för få som skickar in synpunkter på exteriöra överdrifter
vilket åligger domare att göra.
Lena svarar

§ 44.4.2
§ 44.4.3

§ 44.5

Ordföranden har ordet.
Svar på förfrågan från ordföranden i Skaraborg. Reseersättningar mm från resepoolen
för fullmäktig betalas ut 2011 11 27
Då det tar alldeles för lång tid att få in reseräkningar beslöts att det i kallelsen till nästa
års fullmäktig skall påpekas att de som önskar ersättning ur poolen har 60 dagar på sig
att inkomma med reseräkning, annars sker ingen utbetalning.
Beslöts, att de som önskar Springertidningen (ett gammalt nummer eller av någon
annan anledning) får betala 50:- inkl. porto och emballage.
Stamboken skall säljas i Älvsjö. Pris 50:- Raskompendiet 150:- och dekaler 20:Pia ansvarar för att stamböckerna finns på plats. Allan övrigt material.
SKK har noterat att medlemsantalet i Springerklubben har ökat markant under hösten.
Det är troligt att de montrar vi haft kan vara förklaringen. My Dog, Älvsjö, Saras
montrar. Iså fall. Bra! Men största tacket skall nog ges till våra trogna uppfödare som i
allt högre utsträckning betalar för sina valpköpare sk. Valpköparmedlemsskap.
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§ 44.5 1

Avtal avseende medlemsregistret
Avtalet granskades och syntes vara heltäckande. Avtalet undertecknas och gäller för
2 år med 6 månaders ömsesidig uppsägning.

§ 44.5.2

Avtal med Agria
Förslaget till avtal diskuterades. Styrelsen har synpunkter på skrivningen. Fungerar
det inte med avtalsskrivningen skall styrelsen undersöka med andra bolag.

§ 44.5.3

Avtalet med Royal Canin
Royal sponsrar med foder. 4 utställningar samt Club Show. 4 nybörjarprov. 2 A prov
Och 2 B prov samt klubbens stora jaktprov.

§ 44.5.4

Rasmontrar i Älvsjö och My dog
Läget är under kontroll. Vid ett AU möte beslöts att Göte ( han som hyr ut lagerplats
till klubbens material) får milersättning för att transportera montermaterialet tillbaka
till lagret i Uppsala.
AU beslutade att godkänna den budget Springer Väst presenterat för My Dog
Styrelsen har fått förslag på två personer som är intresserade av att ta över
registreringen för klubbens olika utmärkelser samt vandringspriser.
Styrelsens AU beslutade gå vidare med detta och tillfråga dessa personer.

§ 44.5.5

§ 44.6

Styrelsen informerar
Hemsidan
Hemsidan är under ombyggnad. Webbhotell undersöks för att få ett billigare
alternativ. Förslag One- Com. med adressen springerklubben.se. Beräknas vara igång
till nyår. Annelie Karlsson, Monica Jansson och Kerstin Nilsson ansvarar för
genomförandet.
Uppfödarlistan.
För att se till att uppfödarlistan skall vara aktuell föreslår styrelsen att uppfödarna som
vill vara med, betalar en mindre summa senast 30 nov per år för att vara kvar på listan
Jaktträningshelg
En träningshelg är planerad till våren 2012 i Kybacka. Ledare är Bert och Tom
Lauritzsen. Mer information om tidpunkt och kostnad kommer.

§ 44.6.1

Datum för fullmäktig.
Fullmäktig blir den 17 mars 2012. Plats: Möllan

§ 44.7

Kassören informerar
Plusgirot 146.500:- Club Showkontot 35.700:- Forskningsfonden 233.600:Ej utbetalt 45.000:- från f.fonden till SK. Lena undersöker vad som hänt.
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§ 44.8

Övriga styrelsemedlemmar informerar
Det behövs nya rosetter till de nya A och B proven. Pia köper in 10 st. till vardera prov.
Kostnad ca. 1.400:Projekt näthinnesjukdomar ligger på is. Det är för många projekt som pågår just nu.
Avelsgruppen samlas den 20-21 januari för att arbeta fram en ny RAS för rasen.
Valppaketet börjar ta form. Det mesta materialet finns på plats.
Insemination.
Vi d insemination gäller att hanen är ögonlyst senast ett år före tömning för att
valparna ska kunna förmedlas av Springerklubbens valpförmedling.

§ 44.9

Ingen utgående post har noterats.

§ 44.10

Inga övriga frågor hade noterats
Nästa möte blir ett telefonmöte den 11 januari kl. 19.00 och nästa fysiska möte
4 februari kl. 10.30 Plats meddelas.

Vid protokollet
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