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Protokoll från Springerklubbens huvudstyrelse  2011-04-16-17 
 

 

Närvarande lördag: Anders Berggren Pia Jensen, Eva Wiklund 

Annelie Karlsson. Bert Johansson Torbjörn Chemnitz 

Frånvarande: Allan Grimling Lotta Claesson ( suppleant) Lena Lindh-Carlsson 

 

Närvarande söndag: Anders Berggren, Pia Jensen, Annelie Karlsson,  

Torbjörn Chemnitz, Lotta Claesson. 

Frånvarande: Eva Wiklund Lena Lindh-Carlsson Allan Grimling  

Bert Johansson (suppleant) 

 

§ 41.1 Mötets öppnande 

 Anders Berggren öppnade dagens möte och hälsade samtliga närvarande 

                   Välkomna. 

§ 41.2 Godkännande av dagordning samt anmälan av övriga frågor. 

 Dagordningen godkändes. Till § 41.18 övriga frågor hade Bert frågor betr. 

 Protokoll från grundprov på hemsidan. Återkommer till den frågan 

§ 41.3 Val 

 

§ 41.3.1 Val av mötesordförande 

 Anders valdes till att leda dagens möte 

§ 41.3.2 Val av mötessekreterare 

 Torbjörn valdes till att föra mötets protokoll. 

 

§ 41.3.3 Val av justerare som jämte ordföranden skall justera dagens 

                   protokoll. 

 Pia och Bert justerar protokollet. Senare ändrades beslutet till Pia och 

 Annelie p.g.a. Berts frånvaro på söndagen. 

 

§ 41.4 Föregående protokoll.  

 Beslutade att vänta med det och ta det senare på mötet. 

 

§ 41.5 Inkommande post 

 SSRK sammanträdesprotokoll Tollarklubben 2100 01 10 

 SSRK huvudstyrelse sammanträdesprotokoll 2011 01 15-16 

 SSRK Viltspårkommittén 2011 01 13 

 

§ 41.6 Ordföranden rapporterar 

 Diskussionerna berörde aktuella frågor. Hur får vi fler medlemmar? Hur 

 Hittar vi fler funktionärer. Welsh har ökat mycket, nu ca 900 medlemmar. 

 Det finns behov av en spanielträff under våren -11, med tanke på de förslag 

 Om delning av SSRK som det motionerats om. Ev. skulle vi inkorporera en 

 Del små spanielraser i Springerklubben för att säkerställa deras medverkan. 

Det viktigaste är att aktivera och stödja lokalklubbarna för medlems- 

värvning och aktivera nya funktionärer 
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§ 41.4 Föregående protokoll 

 Det flesta uppgifter från mötet är åtgärdade.  

 Publikation om nya championatsregler. Anders kollar om det är gjort. 

 Byte av datum för Club Show -12 ej klart. 

 Avgifter för uppfödarlistan? Anders kollar med Helen 

                                                                                                       

§ 41.6.1 AU frågan 

 Beslöts att Springerklubbens AU skall bestå av ordföranden, kassören och 

sekreteraren. 

 

§ 41.7 Sekreteraren informerar. 

 Då sekreteraren är helt ny på posten fanns inget att rapportera. 

 

§ 41.8 Kassören informerar 

 Club Show 2010 gick med vinst på 35.265:- På Plusgirot 148.345:- inkl. 

 inbetalt till stamboken på 50.000:-Sparkonton 233.610:- Kassören har 

 problem med behörighet till Pg  och Nordea. Detta påverkar i högsta grad 

 möjligheterna att återbetala inbetalt belopp till Stamboken. Anslag till 

 forskningsfonden 45.000:- har ännu ej kommit in på kontot 

 

 41.9 Utställningsansvarig informerar 

 Det är klart med Sörsjön. Supén 5 juni klart. Få anmälningar till dags datu. 

 Supén skulle kunna vinna på att förläggas till lördagen i stället. Annelie 

  kollar. 

 Anmälningstiden till Club Show går ut 3 maj. Malin Karlsvärd tar emot 

 anmälningar och Eva kollar betalningar 

 Allt är klart med domare och hotell. Annelie kollar med  

 Lena Vängbo om hon kan fota BIR och BIM 

 Rosetter beställs från Mårtenssons. Diplom tas fram enligt det förslag som 

 förevisats. Annelie ansvarig. 

 Ersättning till funktionärer. De funktionärer som jobbar hela dagen skall ha 

 reseersättning 18.50 /mil samt arvode på 250:- och förtäring under dagen. 

 Beslöts att utställningsansvarig ska köpa in en ny utställningspärm för att 

 säkerställa att den är komplett. Pris 175:- 

 

§ 41.10 Avelsansvarig informerar 

 Avelskonferensen är genomförd med ett lyckat resultat. 

 Lena har medverkat till att ta fram en ny valpköparbroschyr. Ser bra ut. 

 Lena skriver på hemsidan under ”styrelsen informerar”. Ett valppaket 

 diskuterades. Kostnad? Kan tänkas 50:- plus porto. 
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§ 41.11 Jaktansvarig informerar 

                   Provställe för grundprov 4 sept. är Skånelsholm. Domare klart. 

                   Statuter för årets jaktspringer               

 Nybörjarprov B räknas ej p.g.a.dummis 

 GK = 2 poäng öppen klass 

 Elitklass borta och ersätts av segrarklass 

 Viltspår är som tidigare 

 De nya reglerna skall ut på hemsidan och i Springertidningen 2012 

 Jaktprov första eller andra helgen i oktober. Mer information kommer. 

  

         Det finns intresse av att utbilda sig till kommissarie, provledare, och 

 instruktör. 

          SK måste driva på SSRK att ordna insruktörsutbildningar. 

          Roger Markström ordnar med grundprov i Piteåtrakten 4 sept. Roger ordnar 

 allt praktiskt. Pia föreslagen som kommissarie anmälan till SK 

 

§ 41.12 Övriga funktionärer 

 Medlemsansvar och medlemsregister kan ev. köpas av Helen. Om ok 

 sägs avtalet med SKK senast 15 maj. 

 Det är planerat en uppfräschningskurs för funktionsbeskrivare samt planerar 

 En kurs för nya. 

 Webbmaster får mandat att rätta uppenbara fel i inskickat material, men 

 måste omgående meddela uppgiftslämnaren. 

 Ny hemsida planerad för att få ett billigare alternativ.Kerstin får i uppdrag 

 Att beställa plats för hemsidan. 

 Sanna Nyberg. Budget på 2.000:- godkännes samt att SK betalar 

 uppställning av husvagn. Eva sätter över beloppet till Sanna. 

 

§ 41.13 Springertidningen 

 Styrelsen beslutade att Catarina gärna får besöka tryckeriet på SK´s 

 bekostnad.  

 

§ 41.14 Hedersmedlemmar och Club Showpriser 

 Diskuterades några namn som kandidater till Hedersmedlem. Anders kollar 

 hur de utnämns, om det ska vara fullmäktigebeslut mm. 

 Till Club Show beställer Allan 10 st hundar. 

 

§ 41.15 Motioner till SSRK´s fullmäktig 

 Två motioner diskuterades. SSRK avd. Östra samt en från Labradorklubben. 

 Båda handlade om att dela SSRK (spaniel och retriever). Springerklubbens 

 styrelsen diskuterade frågan, och var ej helt överens. Beslöts att tillskriva 

                  delegaterna från SK´s fullmäktig med fråga hur de ställer sig. 

§ 41.16.1 Återbetalning för stamboken 

 Beslutade att Eva kontaktar de som betalt, får kontonummer, för att sedan 

                   Skyndsamt återbetala. Problemet med Pg och Nordea måste lösas först. 
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§ 41.16.2  Begränsa tiden för anmälan om ersättning från resepoolen. 

 Besutade 30 dagar, har krav på ersättning inte inkommit då betalas ingen 

 ersättning 

 

§ 41.17  Utgående post 

 Inget att anteckna 

 

§ 41.18 Övriga frågor 

 Inga övriga frågor fanns att hantera 

 

 

 

Västerås 2011-05-22 

 

Vid protokollet    Justeras  /  

 

 

………………………………………                 ……………………………………….. 

Torbjörn Chemnitz                          Annelie Karlsson 

 

 

Justeras        /  Justeras / 

 

……………………………………               ………………….................. 

Pia Jensen   Anders Berggren 

   Ordförande 


