2012-06-06

Protokoll fört vid styrelsemöte i
Springerklubbens huvudstyrelse
2012-06-06, telefonmöte

Närvarande: Allan Grimling, Lena Lind-Carlsson, Jan Lensinger, Helene Björkman, Bert
Johansson, Klas Åkerwall, Marita Johansson, Andrea Rosenblad.
Frånvarande: Eva Wiklund

§ 51.1 Mötets öppnande

Allan öppnar mötet och hälsar de deltagande välkomna.

§ 51.2 Godkännande av dagordning och anmälan av övriga frågor

Som övrig fråga anmäldes frågan om möjligheten att kunna använda Skype vid styrelsens
telefonmöten. Därefter godkändes dagordningen.

§ 51.3 Val

§ 51.3.1 Val av mötesordförande
Till ordförande för telefonmötet valdes Allan.
§ 51.3.2 Val av mötessekreterare
Till sekreterare för telefonmötet valdes Marita.
§ 51.3.3 Val av justeringsman att jämte ordförande justera protokollet
Att tillsammans med mötesordförande justera dagens protokoll valdes Klas och Jan.
§ 51.4 Genomgång av det föregående protokollet
Styrelsen gick igenom föregående mötes protokoll varefter detta lades till handingarna.

§ 51.5 Post

§ 51.5.1 Inkommande
-Veckobrev, SSRK
-Inbjudan Böda sand, SSRK
-SSRK mail angående medlem
-Mail från Östra angående inloggningsuppgifter till SSRK:s provdatabas. Bert kontaktar
Torbjörn Augustinsson för att reda i detta.
§ 51.5.2 Utgående
Svar till medlem angående poängbedömning av jaktprov.

§ 51.6 Ordföranden

§ 51.6.1 Besök hos lokalavdelningar
Tidigare besök hos lokalföreningarna har gett positiva erfarenheter. För att ytterligare förbättra
kontakten och dialogen mellan lokalavdelningarna och huvudstyrelsen beslutar styrelsen att
årligen inbjuda in till tre möten; ett i Norrland, som Bert och ev. Helene tar hand om i år, ett i
Stockholmstrakten och ett i Västsverige/Sydsverige.
Allan och Marita arbetar fram en enhetlig checklista över de frågor som, förutom
lokalavdelningarnas egna frågor, skall tas upp vid dessa dialogmöten.
§ 51.6.2 Uppdragslistan
Styrelsen beslutade att det i uppdragslistan skall tydliggöras när ett uppdrag skall vara utfört.
§ 51.6.3 Uppdraget att få gruppmailen och SK-listan till alla lokalavdelningar att fungera är
utfört.

§ 51.7 Sekreteraren

§ 51.7.1 Marita rapporterar om sina kontakter med representanter från de olika
lokalavdelningarna i samband med att SK-listan togs fram. I samtalen framkom att det bland
annat finns ett behov av ökad information. Styrelsen beslutade att framledes reguljärt skicka
ett nyhetsbrev till lokalavdelningarna för att informera om vad som är på gång.
Jan och Klas ansvarar för att en särskild dokumentmall tas fram för detta nyhetsbrev.
Tre avdelningar är för närvarande vilande: Norrbotten, Gotland och Småland. Nedre Norra har
kommit igång igen och förhoppningsvis kan även Småland komma igång senare i år.
För att underlätta arbetet för lokalavdelningarna så uppmuntrar styrelsen lokalavdelningarna
till att gärna samarbeta över lokalavdelningsgränserna.
§ 51.7.2 Uppdraget att påminna lokalavdelningarna att uppdatera sin kontaktinformation samt
att informera avdelningarna om jubileet är utfört.
Från avdelningarna kan bland annat rapporteras att Östgöta bjöd sina utställare på mat och att
man i Springer Väst minglade med champis, färska jordgubbar, frukt och hade jubileumslotteri
på sin utställning vid Gunnebo slott. Båda dessa arrangemang var mycket uppskattade!
Styrelsen tar tacksamt emot fler rapporter!
§ 51.7.3 Samarbetsmöte med övriga spanielklubbar
Även i år har initiativ tagits till ett samarbetsmöte med övriga spanielklubbar. Mötet är planerat
till den 9/6 i Åsle Tå utanför Falköping. Deltar gör representanter från Fieldklubben,
Clumberklubben, Cockerklubben samt Klubben för irländsk vattenspaniel. Från
Springerklubben deltar Allan och Marita.
§ 51.7.4 Hundsports temanummer om ESS
Hundsports septembernummer kommer att ha en rasspecial om ESS. Styrelsen beslutade att
köpa en halv- alternativt en hel annonssida, beroende på intresse, för sina uppfödare som är
medlemmar i klubben. I dagsläget är priset för en kennelannons på annonssidan inte fastlagt
men uppskattas till cirka högst 500:- per kennelannons att betala för uppfödaren. Jan ansvarar
för att hålla samman informationen till uppfödarna samt för kontakten med Hundsport. Jan
kommer att maila uppfödarna och informera om annonssidan, Helen tar fram uppfödarnas
mailadresser. Marita kommer att informera på hemsidan.
Den 9/7 kommer att vara sista dag för att anmäla sitt intresse för att delta med kennelannons
på annonssidan till Jan.
§ 51.7.5 Rasdata för jaktspaniels
Marita informerar om att Rasdata nu även finns för Jaktspringer och för Jaktcocker.
Styrelsen beslutar att Marita kontaktar SSRK för att få mer information om detta.

§ 51.8 Kassören

§ 8.1 Ekonomisk rapport
Eftersom Eva inte var närvarande kommer Allan att maila henne om en ekonomisk rapport.

§ 51.9 Utställningsansvarig

§ 51.9.1 Rapport från utställningskommitténs möte
Helen rapporterade om utställningskommitténs arbete som fungerar bra. Kontakter kommer att
tas för att under jubileumsarrangemanget kunna ge historiska tillbaka blickar.
Helen efterlyser lite historiska saker så som gamla foton, stamböcker och annat som på plats
kan belysa klubbens historia.

§ 51.10 Avelsansvarig

§ 51.10.1 Plan för revidering av RAS
I enlighet med det uppdrag som gavs vid Fullmäktige kommer Lena tillsammans med
avelskommittén att ta fram en plan över processen under året för revideringen av RAS.
Lena informerar att den Avelskonferens som tidigare var planerad till slutet av september
kommer att flyttas till början av 2013. Förslagsvis kommer konferensen att förläggas till
Örebro. Datum kommer att meddelas inom kort.
Lena informerar om att man inom ramen för forskningsprojektet kring PRA blivit erbjudna dna
från finska hundar. Lena kommer att ta reda på om det är formellt möjligt att även inbegripa
dessa hundar i projektet.
Från Fieldklubben har det kommit en förfrågan om att få använda det material som
Springerklubben tog fram för sin Uppfödarutbildning. Styrelsen beslutar att avvakta med svar
på denna förfrågan.

§ 51.11 Jaktansvarig

§ 51.11.1 Uppdraget angående ändring av uppgifter i Apportören mm är utfört.
§ 51.11.2 Uppdraget att upprätta en lista över vandringspriserna samt att kontakta dess givare
är utfört.
§ 51.11.3 Rapport från Fullmäktige SSRK
Bert rapporterar om SSRK:s Fullmäktige möte. Bland annat så har frågan om medlemskapet
återremitteras. Allan tackar Bert och Kristina för att de representerade klubben vid
Fullmäktigemötet.
§ 51.11.4 Utbildning av provledare och kommissarier
Springerklubben har till SSRK betalt för en utbildning av provledare och kommissarier. Nu har
det framkommit att SSRK anser att denna utbildning inte varit tillräckligt kvalificerande och de
som utbildats har därför inte rätt att verka som kommissarier eller provledare. Styrelsen
beslutar att Bert kontaktar Ulf Göransson för att reda upp frågan.
§ 51.11.5 Höstens jaktprovsprogram
Bert informerar om att följande spanielprov planeras:
1 B-prov i augusti på Kybackagård
1 A-prov efter den 16/9 på Kybackagård
Klubben har nu rätt att ordna egna prov och det är till Bert som lokalavdelningarna skall
anmäla till när de vill hålla dessa. Bert informerar även om att de tidigare grundprovsdomarna
nu skall utbildas till att få döma B och A – proven.

§ 51.12 Medlemsansvarig

§ 51.12.1 Rutin för utländska valpköpare
Rutinen för att administrera de utländska valpköparna kommer att träda i kraft 1/7.
§ 51.12.2 Rapport om medlemsutvecklingen
Svårt att få en aktuell bild av medlemsutvecklingen eftersom informationen om betald
medlemsavgift inte varit tillgänglig för medlemsansvarig.

§ 51.13 Övriga funktionärer

§ 51.13.1 Jubileumsbanner
Jubileumsbannern är framtagen och används.
§ 51.13.2 Bert tar reda på adress och telefon till ansvarig för klubbens gemensamma förråd.

§ 51.14 Hemsidan

§ 51.14.1 Ny hemsida
Vår webbmaster har begärt att få sluta sitt uppdrag som webba och arbetet med att hitta en ny
webbmaster, och som även kan bygga en ny hemsida, har påbörjats. Några olika kontakter har
tagits. Mer information skall tas in och kandidaterna skall jämföras. Allan ansvarar för att ett
telefonmöte om denna fråga kommer till stånd.

§ 51.14.2 Valpförmedlingen

Styrelsen föreslår att vår nuvarande valpförmedlare blir kvar i uppdraget. Marita får i uppdrag
att ta kontakt och höra om vår valpförmedlare vill fortsätta.

§ 51.15 Tidningen

§ 51.15.1 Marita har enligt uppdrag varit i kontakt med tidningsansvarig.
§ 51.15.2 Allan skall kontakta med Eva angående tryckkostnader
Uppdraget kvarstår.
§ 51.153 Jan skall ta fram underlag för tryckkostnader, mallar mm.
Uppdraget kvarstår
.

§ 51.16 Hedersmedlemmar

§ 51.16.1 Angående andra klubbars kriterier för hedersmedlemskap
På grund av tidsskäl bordlades frågan. Helen kommer att vidarebefordra information till
styrelsen inför mötet i september.

§ 51.17 Sponsoravtal

§ 51.17.1 Avtalet är avslutat med Agria
.
§ 51.17.2 Text till erbjudande om samarbetsavtal med ny sponsor
En grupp bestående av Jan, Klas och Marita bildas för att arbeta fram en text som beskriver
vad klubben har att erbjuda tilltänkta samarbetspartner.
§ 51.17.3 Kontakt med möjlig samarbetspartner
Andrea inväntar resultatet av § 51.17.2.

§ 51.18 Uppdragslistans kvarstående frågor

Flera av de frågar som under dagens möte behandlats har bland annat sin bakgrund i de
uppdrag som styrelsen fick vid Fullmäktigemötet. Styrelsen kommer fortsatt att målmedvetet
arbeta med dessa.

§ 51.19 Övriga frågor

Styrelsen beslutade att undersöka om Skype skulle vara ett möjligt alternativ för det som idag
motsvaras av telefonmöten.

§ 51.20 Nästa möte 15/9.

Andrea undersöker lokal för det kommande fysiska mötet i september.

§ 51.21 Mötets avslutande

Allan tackade alla deltagarna och avslutade mötet.

Vid protokollet
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