TELEFONMÖTE
Protokoll från Springerklubbens huvudstyrelse 2012-01-11
Närvarande: Allan Grimling, Annelie Karlsson , Torbjörn Chemnitz
Frånvarande: Bert Johansson, Pia Jensen, Lotta Claesson, Ewa Wiklund, Lena Lindh-Carlsson
Då det var ett stort antal ledamöter frånvarande var inte styrelsen beslutsmässig, men
ordföranden beslutade att trots detta genomföra mötet.
§ 45.1

Allan öppnar mötet och hälsar de medverkande välkomna.

§ 45.2

Dagens agenda godkändes. Inga övriga frågor anmäldes.

§ 45.3.1

Till ordförande för telefonmötet valdes Allan Grimling

§ 45.3.2

Till sekreterare för mötet valdes Torbjörn

§ 43.5.3

Att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll valdes Annelie

§ 45.4

Inkommande post

§ 45.4.1

Av SKK uteslutna medlemmar
Då ingen av de uteslutna medlemmarna tillhörde Springerklubben, lades
Informationen till handlingarna utan åtgärd.

§ 45.4.2

Avtalet med Barecho
Avtalet omfattar det klubben har beskrivit. Avtalet är undertecknat och löper över två
år med ömsesidig uppsägningstid om sex månader.

§ 45.4.3

Info från SSRK..
SSRK meddelar att det uppstått försening vid utvecklande av datasystemet för
resultathantering av SSRK prov. Tills vidare fortätter rapporteringen som tidigare.

§ 45.4.4

Frågeställningar runt resultaträkningar ”typ” Årets Springer
Annelie talar med Jeanette och reder ut frågetecknen. Betr. Årets junior och
Årets avelsspringer vill/kommer Helene att ta hand om dessa.

§ 45.4.5

Inrapportering av antalet medlemmar per 31/12 2011 görs av Helene. Allan meddelar
henne.

§ 45.4.5b

Remiss från SSRK betr. stadgeändringar.
Torbjörn bifogar remissen med protokollet. Frågan bordläggs till nästa fysiska möte.
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Protokoll från Springerklubbens huvudstyrelse 2011-10-26
§ 45.5

Ordföranden har ordet
Allan tillfrågar Tina Kauppinen om hon vill vara mötesordförande under fullmäktig.

§ 45.5 1

Avtalet med AGRIA
Agriaavtalet skall arbetas om. Allan återkommer i frågan.

§ 45.5.2

Avtalet med Royal Canin
Avtalet är klart och undertecknat. Avtalet löper över tre år.

§ 45.5.3

Vandringspriserna. Vem ansvarar.
Lena har överlämnat en del priser till Bert. Helen har en del priser. Annelie kollar att
klubben har kontroll på att alla vandringspriser är tillgängliga.

§ 45.5.4

Hur långt har valberedningen kommit
Tre poster är kvar att tillsätta.

§ 45.6

Kassören informerar
Då kassören inte var närvarande bordläggs frågan och tas upp på nästa möte.

§ 45.7

Övriga styrelsemedlemmar rapporterar
Mail från Vaino Wiik betr. uppfödarträff. Allan har svarat Vaino och Allan kontaktar
Vainio och diskuterar tidpunkt.
Lena önskar att nuvarande avelskommitté som uppdaterat RAS kvarstår och bildar en
PRA grupp. Frågan diskuteras på nästa möte.
Annelie önskar att Springerklubben annonserar i Hundsport nr. 9 då detta nummer
Presenterar rasen Springer Spaniel. Tas upp på nästa möte.

§ 45.8

Utgående post.
Ingen utgående post.

§ 45.9

Övriga frågor

Allan avslutade och tackade för ett bra styrelsemöte.

Vid protokollet / 2012

Justeras / 2012

……………………………
Torbjörn Chemnitz

……………………………..
Annelie Karlsson

Justeras / 2012
………………………………
Allan Grimling

