Protokoll för styrelsemöte Springerklubbens Huvudstyrelse
2012-09-15 Scandic Hotel Örebro

Närvarande: Allan Grimling, Jan Lensinger (via Skype), Marita Johansson (via Skype),
Helene Björkman, Andrea Rosenblad, Bert Johansson & Eva Wiklund
Frånvarande: Lena Lindh-Carlsson & Klas Åkerwall

§ 1 Allan öppnande mötet och hälsande alla välkomna.
§ 2 Dagens agenda godkändes.
§ 3 Val
§ 3.1 Till mötesordförande valdes Allan Grimling
§ 3.2 Till mötessekreterare valdes Marita Johansson
§ 3.3 Att tillsammans med Ordförande justera dagens protokoll
valdes Helene Björkman & Andrea Rosenblad
§ 4 Genomgång av föregående protokoll
§ 5 Post
§ 5.1 Inkommande
Skrivelse från Ralf Falkeland han önskar samverkan angående sponsring.
På alla offentliga tillställningar ska SSRK:s logga ska vara med, Helene
skickar ut en uppmaning om detta på SK-listan.
§ 5.2 Brev från lokalavdelning om startbidrag för avdelning som legat vilande.
Beslut togs att lokalavdelning som nystartas / omstartas får ett bidrag från HS
på 5000 SEK . Finns lokalavdelningens egna konto kvar blir summan 5000 SEK
minus den summa som finns på det egna kontot den summa som HS betalar ut.
§ 5.3 Utgående
Ingen
§ 6 Ordförande
§ 6.1 Ändring av statuter, klagomål att det inte är ändrat på hemsidan.
Styrelsen går igenom alla statuter, sekreteraren kontaktar webban om ändringarna.
§ 6.2 Resultat grundprov, Bert tar hand om detta enligt beslut.
§ 6.3 PR- ansvarig avgår, beslutas att söka ny person bl a via hemsidan.
§ 6.4 Vem ombesörjer Springerklubbens monter Stockholm Hundmässa, bemanning osv?
Eva ombeds fråga lokalavdelning Östra om detta, varaktig lösning önskas.
Helene skissar på etiska regler till de som ska stå i montrar i SK:s regi.

§ 6.5 Medlemsmöten: Bert Johansson håller ett i Hudiksvall 29/9 2012 &
Allan Grimling håller ett i Jättene 17/11 2012
§ 6.6 AU beslut angående byte av tryckeri för att sänka kostnaden för tidningen.
§ 6.7 Fullmäktige möte 2013 bestäms till den 16/3 kl 11.00
§ 7 Sekreteraren
§ 7.1 En avelskombination har kommit till Springerklubbens kännedom. Då denna parning strider
mot SK:s avelspolicy (som är antagen vid tidigare fullmäktige) togs beslut om att avstänga de två
aktuella kennlarna från SK:s Uppfödarlista under ett år och aktuell valpkull hänvisas ej. Helene
Björkman reserverade sig mot beslutet.
§ 7.2 Samarbete Spanielraserna:
Första träffen genomfördes i början av september i Göteborgsområdet. Marita var med och
arrangerade det hela. Dagen föll väl ut och var mycket uppskattad.
Allan ska tillsammans med Lena från Fieldklubben hålla i en träff i Jönköpingstrakten sista helgen i
september.
§ 8 Kassören
Eva Wiklund lämnade rapport angående ekonomin i klubben.
§ 9 Utställningsansvarig
§ 9.1 Beslut tas att skriva en proposition till Fullmäktige angående att Club Show kontot ska utöver
kassör och ordförande disponeras även av utställningsansvarig.
§ 9.2 Styrelsen beslutar att vi inte längre ska dela ut vandringspris på Club Show. De som vinner
nästa år får de priser som är skänkta av SK. Övriga som skänkt Vandringspriser kommer att
kontaktas och få en för frågan om de vill göra likadant eller ha dem tillbaka.
§ 9.3 Nästa års Club Show diskuterades, 2013 byter vi utställningsplats då den plats vi var på i år
inte var tillfredsställande.
§ 9.4 Helene kommer att skicka ut på SK-listan att de partytält som användes på Club Show finns
att låna för lokalavdelningarna om de så önskar.
§ 10 Avelsansvarig
§ 10.1 Avelskonferens 23/2 – 24/2 2013 på Scandic Västra Örebro. Beslut togs att priset för SK:s
medlemmar blir1500 SEK för 1 natt på hotell + mat och föreläsningar.
§ 10.2 RAS arbetet fortgår
§ 10.3 Domarkonferensen blir 2014, Avelsansvarig Lena & Utställningsansvarig Helene ansvarar
för denna.
§ 10.4 Diskussion om att klubben ska ta en viss betalning för de som står med på uppfödarlistan.
Detta är ett sätt att hålla den levande och förhoppningsvis aktuell. Som det är nu står det med
flertalet som ej längre är aktiva uppfödare, några har en länk till hemsida som ej längre finns osv.
§ 11 Jaktansvarig
§ 11.1 Jaktprov
§ 12 Medlemsansvarig

§ 12.1 Medlemsantalet har gjort en liten ökning och vi är nu 1114 stycken medlemmar.
§ 13 Övriga funktionärer
§ 14 Hemsidan
§ 14.1 Ny flik anslagstavla
§ 14.2 Styrelsen har tagit beslut om att de som får skicka uppgifter direkt till hemsidan/webban
är alla styrelsemedlemmar i Springerklubbens huvudstyrelse och lokalavdelningarnas
styrelsemedlemmar. Även valpförmedlare Kerstin Nilsson & avelskommitten samt tidningens
redaktör.
§ 14.3 Styrelsen tog beslutet att byta webbhotell till One.com som är billigare
§ 15 Tidningen
§ 16 Hedersmedlemmar
10 stycken namn på förslag till Hedersmedlemmar, Styrelsen lämnar in propositioner till
Fullmäktige med dessa förslag.
§ 17 Sponsringsavtal
§ 17.1 Förslag på ny sponsor Sveland
§ 18 Övriga frågor
Marita & Andrea ska kolla upp hur frakten av kartonger från Väst till förrådet ska ske.
§ 19 Nästa möte 1/12 – 2/12 2012
§ 20 Ordförande tackade samtliga närvarande och mötet avslutades.

Marita Johansson har på egen begäran avsagt sig uppdraget som sekreterare i
Springerklubbens Huvudstyrelse och har inte skrivit ut protokollet från 15/9 2012 för
justering. Protokollet är därför rekonstruerat av styrelsemötet 1/12 2012.

Vid protokollet

/ 2012

Justeras

/

2012

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

…........................................................
Ordförande Allan Grimling

Justeras

Justeras

/

2012

….............................................
Helene Björkman

/

2012

…...........................................................
Andrea Rosenblad

