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TELEFONMÖTE
Protokoll från Springerklubbens huvudstyrelse 2011-10-26
Närvarande: Allan Grimling, Lena Lindh-Carlsson, Lotta Claesson, Ewa Wiklund,
Torbjörn Chemnitz
Frånvarande: Bert Johansson, Pia Jensen, Annelie Karlsson
Efter lite problem med Telia där inte alla fick plats i telefonmötet, bl.a. Annelie, beslöt Allan att vi
genomför mötet då styrelsen trots problemen är beslutsmässig.
§ 43.1

Allan öppnar mötet och hälsar de medverkande välkomna.

§ 43.2

Dagens agenda godkändes.

§ 43.3.1

Till ordförande för telefonmötet valdes Allan Grimling

§ 43.3.2

Till sekreterare för mötet valdes Torbjörn

§ 43.3.3

Att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll valdes Lena och Ewa

§ 43.4
§ 43.4.1

Inkommande post
Diplomutbildning instruktörer
Kostnaderna och upplägget gör att styrelsen lägger erbjudandet på is och kanske
får anledning att återkomma i frågan.
Inbjudan My Dog
Springer Västra med Ing-Mari Nilsson har bokat monter på My Dog och liksom tidigare
år sköter den avdelningen såväl bemanningen som uppbyggnad av montern.
Springerklubben tackar för hjälp och initiativ.
Sara tar hand om Stora Stockholm i Älvsjö och tar hjälp av Carina
Grandin. Samtidigt uppmanas alla i lokalavdelningarna att erbjuda sig att ta ett pass i
montern.
Inbjudan till grundutbildning, avelskonferans, PM för instruktörsutbildning
Lena kollar med övriga medlemmar i avelskommittén. SK betalar för 5 personer varav
En person kan delta utan kostnad. Vid ev. övernattning betalar SK kostnaderna.

§ 43.4.2

§ 43.4.3

§ 43.5

Ordföranden har ordet
Avtalsförslag mellan Springerklubben och Agria och mellan SP och Royal Canin
föreligger. Frågan bordläggs till nästa fysiska möte
Efter samtal med Helen beslutades att ett avtal skrivs med precisering av vilka
uppgifter som skall ingå i arvodet.
För att få en rationell hantering av medlemsavgifter föreslås att SP skickar
E-fakturor.
Beslutades att Springertidningen skall skickas till de andra Spanielklubbarna
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§ 43.5 1

§ 43.5.2

§ 43.5.3

§ 43.5.4
§ 43.5.5
§ 43.5.6

§ 43.5.7

§ 43.5.8

§ 43.5.9

Medlems önskan om hanhundslista
Som alternativ till en hanhundslista på hemsidan beslutade styrelsen enhälligt
att marsnumret av springertidningen görs till en hanhundsspecial där
hanhundsägare ges möjlighet
Anne´s erbjudande om att bli viltspårsansvarig
Beslutades att det är alldeles utmärkt. Webbansvarig meddelas samt ordf. ringer
Anne och meddelar styrelsens beslut.
Medlems förfrågan om resultatlistor på hemsidan
Beslutades att utställningsansvarig med medhjälpare förbereder och planerar
för detta. Beslut i frågan skjuts till nästa styrelse (efter fullmäktig)
Avtackning av avgående ordförande och styrelsemedlemmar
Hur, beslutas i januari. Tidpunkt, fullmäktigemötet.
Revisorns synpunkter.
Allan har svarat på deras frågor och synpunkter.
Lokal vid mötet 26 nov.
På Pia Jensen kontor. Kammakargatan 7 Start kl. 10.00-10.30. Exakt tid kommer på
agendan för mötet.
Möte Spanielklubbar emellan.
Diskuterades om ett möte mellan Spanielklubbarna kan ge något för framtiden. Ex
Info och att det ges möjligheter för de andra klubbarna kan fylla upp antalet hundar
på våra prov som alternativ till att ställa in mm.
Bemötande av kritik mot klubben
Kritik har kommit mot nuvarande styrelse som egentligen är riktad mot föregående
styrelse. Allan skriver ett inlägg i springertidningen nr.4 2011 eller i nr 1 2012.
Montrar i Stockholm och Göteborg.
Punkten avhandlad under § 43.4.2

§ 43.6

Styrelsen informerar.
Vi måste bättra oss på att få ut information på hemsidan under rubriken
”Styrelsen informerar”

§ 43.7

Motioner
Inga motioner har inkommit som styrelsen behöver ta ställning till.

§ 43.8

Kassören informerar
Plusgirot behållning 116.000:- Club Show konto plus ca 30.000:- och i
forskningsfonden ett plus på 233.610:-

§ 43.9

Övriga styrelsemedlemmar rapporterar
Lotta meddelar att det är väldigt få anmälningar till lokalavdelningsträffen med
styrelsen.
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Lena avelsansvarig: Beslutades att valppaketet skall kompletteras med en
visselpipa (29:-) och med en klisterdekal med springerklubbens logga, trimbeskrivning.
RAS måste revideras. Det är ett jättejobb som Lena är projektledare för. Lena vill samla
avelsgruppen under två, ev. tre, dagar med övernattning. Lena får fria händer att
arrangera träffen.
Kommittén skriver info om forskningsfonden som skall publiceras i
Springertidningen och på hemsidan.
§ 43.10

Utgående post.
Brev till SSRK för vidarebefordran till SKK betr. styrelsens begäran om uteslutning
av medlem.

§ 43.11

Inga övriga frågor togs upp.
Ordföranden tackade för ett bra möte och avslutade detsamma.

Vid protokollet / 2011

Justeras / 2011

……………………………
Torbjörn Chemnitz

……………………………..
Lena Lind-Carlsson

Justeras

/ 2011

……………………………………
Allan Grimling
Ordförande

Justeras / 2011
………………………………
Ewa Wiklund

