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Närvarande: Allan Grimling Lena Lindh-Carlsson Bert Johansson
Torbjörn Chemnitz Pia Jensen Annelie Karlsson Ewa Wiklund
Adjungerad: Catarina Henriksson
§ 42.1

Mötets öppnande
Med anledning av ordföranden Anders Berggren´s frånvaro öppnade vice
ordföranden Allan Grimling mötet.

§ 42.2

Godkännande av dagordning och tillägg av övriga frågor
Dagens agenda godkändes.

§ 42.3.1

Val av mötesordförande
Till mötesordförande valdes Allan Grimling

§ 42.3.2

Val av mötessekreterare
Till mötessekreterare valdes Torbjörn Chemnitz

§ 42.3.3

Val av protokollsjusterare
Till att justera dagens protokoll tillsammans med ordföranden valdes
Bert Johansson och Lena Lindh-Carlsson

§ 42.4

Föregående protokoll
Föregående protokoll justerades och godkändes. Sekreteraren fick i uppgift
att sända det till Anders Berggren för undertecknande.
Godkännande av 2010 års bokslut
Av 11 delegater på fullmäktige har 9 st svarat via post och godkänt
Redovisningen.

§ 42.5
§ 42.5.1

Inkommande post.
(Punkterna flyttas i vissa fall till § resp. ansvarsområde.)
Inbjudan till grundutbildning för avelsfunktionärer

§ 42.5.2

Inbjudan till utbildningshelg i Spanieljakt

§ 42.5.3

Inbjudan till utbildning för ordföranden, sekreterare och
kassörer.
Sekreteraren skickar inbjudningarna till lokalavdelningarna

§ 42.6
§ 42.6.1

Ordföranden rapporterar
Konstiuerande protokoll.
Ett korrekt konstituerande protokoll undertecknades och uppdrogs att
Sända detta till A. Berggren för underskrift.
Medlemsregister
Helene Björkman åtar sig via sitt företag att ta hand om medlemsregistret,
Vilket blir en kostnadsbesparing för SK. Samma företag åtar sig att sköta
Valpköparmedlemskap samt utskick av valppaket. SK avvaktar offert.

§ 42.6.2

§ 42.7

Sekreteraren meddelar
Fanns inget att meddela.
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§ 42.8

Kassören informerar
Utbetalningar av inbetalade belopp för stamboken pågår. De som inte
fått tillbaka sina pengar måste meddela kassören sitt kontonummer.
Beslöts att sätta in en ”blänkare” på hemsidan.
Beslutades även att öppna ett bankgirokonto för klubbens räkning då
Plusgirot upplevs omständigt att använda, framförallt vid byte av kassör.

§ 42.9

Utställningsansvarig informerar
Club show 2014-06-14 blir på Härfallets fritidsanläggning utanför Arboga
På området finns campingmöjligheter samt stuguthyrning.

§ 42.10

Avelsansvarig informerar
Det är ett lågt antal anmälningar till Grundutbildningarna.
RAS medlemsträff den 27/8 i Falköping.
10/9 i Stockholm och i Sundsvall 24/9
Mentalitet/funktion
En fråga ställdes till Monica Jansson SKK. Hur framskrider arbetet med
mentalitets-och funktions beskrivningar? Hur går det för arbetsgrupperna?
Ögonlysning i Skellefteå
Info om forskaren Narfström´s PRA undersökning på ESS. Kontrollhundar
skall vara PRA fria i tre generationer och vara äldre än 6-7 år.
Klubben beslutade att samarbeta med Narfström och plocka ut hundar som
Kontrollgrupp ca 10 st. Lena svarar forskaren.

§ 42.10.1

§ 42.10.2

§ 42.11
§ 42.11.1

§ 42.11.2

§ 42.12
§ 42.12.1
§ 42.12.2

Jaktansvarig informerar
Mötet med JIS
Berträffande ett gemensamt möte har JIS bollen och skall återkomma med
ett datum efter den 1:sta oktober
Finansiering av utbildningar till Kommissarie/ provledare/instruktörer
Det kommer nya grundprov A och B-prov. Det kommer att utföras betydligt
flera prov än tidigare. Beslöt att ge ett bidrag till kostnaderna för
utbildningarna med krav på motprestation och att ställa upp på andra
lokalklubbars aktiviteter ca 4 ggr.
Övriga funktionärer meddelar
Förslaget beträffande valppaket till valpar som anmälts till valpförmedlingen
godkändes och klubben jobbar vidare med förslaget
Beslutades att ta i anspråk Agrias aktivitetsstöd för finansiering.

§ 42.13

Avtalen med Agria och Royal Canin
Styrelsen utsåg en styrgrupp för fortsatta diskussioner med företagen.
Bert Johansson och Annelie Karlsson

§ 42.14

Springertidningen
Det är ok och det fungerar.
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§ 42.14.1

Tankar kring årsboken
Styrelsen diskuterade det misslyckade försöket att ge ut en Stambok.
Undersöker om det går att göra på ett annorlunda sätt.

§ 42.15.1

Återbetalning Stamboken
Se § 42.8

§ 42.16

Utgående post.
Brev till Anders B betr. undertecknande av protokoll

§ 42.17

Övriga frågor
Ordförandefrågan diskuterades. Beslutades att Allan Grimling, tidigare vice
Ordförande, går in som ordinarie. Till vice ordförande valdes Lotta.
Berörda personer samt kassör kollar så firmateckningsrätterna ändras.
Förslag att ändra Hemsidesadressen till Springerklubben.se. Ett enklare och
billigare alternativ. Ewa kollar med André och det finns några hinder.
Nästa möte den 26 november. Plats och tid meddelas i god tid innan.
Ordföranden tackade samtliga deltagare för ett bra möte och tackade
Pia för att vi kunde nyttja lokaler på hennes arbetsplats.

Vid protokollet

/

2011

…………………………………
Torbjörn Chemnitz
/ 2011
……………………………………
Allan Grimling
Ordförande

Justeras

/

2011

Justeras

/

2011

…………………………………….. ……………………………………
Lena Lind-Carlsson
Bert Johansson

