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Protokoll från Springerklubbens huvudstyrelse  2012-02-04
                   Plats: Möllan, Rinkebysvängen 70 Spånga

            

Närvarande: Allan Grimling, Lena Lindh-Carlsson, Ewa Wiklund,

                                  Torbjörn Chemnitz, Bert Johansson, Pia Jensen , Annelie Karlsson

            Frånvarande: Lotta Claesson

§ 46.1 Allan öppnar mötet och hälsar de medverkande välkomna.

§ 46.2 Dagens agenda godkändes.

§ 46.3.1 Till ordförande för mötet valdes Allan Grimling

§ 46.3.2 Till sekreterare för mötet valdes Torbjörn

§ 46.3.3 Att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll valdes Eva och Pia

Två tidigare protokoll godkänds. 

Bordlagda frågor från det tidigare ej beslutsmässiga telefonmötet i januari.

- Beslutade att priser till Årets junior och Årets avelshund, priser skänkta av Helene, 

skall  ha samma öppna redovisning av underlaget som övriga Årets hundar om det 

skall delas ut i Springerklubbens regi.

- Avtalet med Agria. Avtalet är ej klart och kommer att innebära förändringar mot 

tidigare års avtal. Klubben har svårt att få besked. Uppdrogs till Annelie att tala 

med Agria och förhöra sig om det finns något intresse från deras sida att teckna 

avtal.

- Förslag från Lena att förlänga avelsgruppen att verka ca 5 år framåt för att behålla 

kontinuitet och arbeta PRA frågor bl.a. Styrelsen tycker att det är ett mycket bra 

förslag och beslöt att förlänga avelsgruppens verksamhet enligt Lenas förslag.

RAS revideringen är påbörjad och fortlöper. Detta är ett jättejobb

- Annelie vill att vi skall annonsera i Hundsport nr 9 2012 då det är ESS som 

presenteras. Vi avvaktar och undersöker kostnader bl.a.

§ 46.4 Inkommande post

§ 46.4.1 Inbjudan till gratis frukostseminarier från Grant Thonton i ämnet ”Bra styrelsearbete i 

ideella organisationer” Ett bra initiativ som de som kan gå bör utnyttja tillfället
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§ 46.4.2 Björn Ekdahl Projekt uppfödarutbildning.

Protokoll från mötet redovisades.

§ 46.4.3 Styrelsen har fått en fråga från Helene Björkman  hur vi skall hantera utländska 

valpköparmedlemskap. Då frågan berör medlemsavgifter beslutade styrelsen att 

föreslå fullmäktig att besluta om ett pris på 175:- sek.

Helene hade också en fråga om att göra om systemet med medlemsnummer.

Beslutade att Helene har fria händer att föreslå förändring.

§ 46.4.4 Protokoll från Spanieljaktkommittén redovisades

§ 46.4.5 Styrelsen gick genom SSRK´s remiss beträffande enbart ett medlemskap. Styrelsen 

beslutade att SK säger nej till denna förändring, då den tror att det leder till ett 

minskat antal medlemmar. Alla och Bert fick till uppgift att fördjupa sig i frågan.

§ 46.5 Från webbmaster Kerstin en fråga om utrymmet för hemsidan. Kerstins förslag är att 

rensa bort gamla resultat och bara redovisa årets. Styrelsen tycker det är ett bra 

förslag och samtycker

§ 46.6 Ordföranden har ordet.

André har sagt upp avtalet med vår serverfunktion, på grund av kraftigt höjda priser. 

André undersöker nya leverantörer samt tittar på webbaserad serverlösning. 

Materialet från den gamla servern bränns in på skiva/skivor och förvaras i 

ordförandepärmen. 

Erfarenheter från My Dog och Älvsjömässan, där många hjälps åt att bemanna 

montrarna, har visat att vi behöver ta fram Guide-Lines, hur det skall fungera, vad vi 

                          kan berätta om o.s.v. Allt för att få ett enhetligt uppträdande i montrarna och som

                          hjälp vid planering och uppbyggande. Beslutade att ta fram dessa Guide-Lines. Eva

                          åtog sig att påbörja arbetet.

Brev från Vaino Wiik och Barbro Collin efter nystartsmöte för Nedre Norrland

Mycket positivt tycker styrelsen. De frågor som ställts får följande svar. Ni måste ha en 

interimsstyrelse samt utse en valberedning som kan föreslå förslag till en styrelse som 

skall väljas på föreningens årsmöte. ( det är inte fel att välja personer ur 

interimsstyrelsen till ordinarie, men det är valberedningen som skall föreslå årsmötet)

§ 46.7 Kassören informerar.

Kassabehållning 11.455:-

Club Showkontot 29.998:-

. Forskningsfonden                   239.064

§ 46.8 Övriga styrelsemedlemmar rapporterar

Jakthelg i Kybacka den 21-22/4. Bert och Tom är instruktörer.

Sista anmälningsdag 28/3 Pris 1.600:- inkl övernattning i 4-bäddsrum, frukost, middag.
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§ 46.9 Utgående post. fanns ej något

§ 46.10 Inga övriga frågor togs upp

§ 46.11 Ordföranden tackade samtliga närvarande och avslutade mötet.

Vid protokollet      /   2012          Justeras             /    2012

………………………………….. ……………………………………
Torbjörn Chemnitz Allan Grimling

Ordförande

Justeras        /    2012 Justeras             /   2012

…………………………………….                     …………………………………….
Eva Wiklund Pia Jensen
               


