
 KALLELSE

Du är härmed kallad som delegat till Springerklubbens 
Fullmäktigemöte

Lördagen den 16 mars 2013 kl 11:00

Plats: Scandic Örebro Väst
       Västhagagatan 1B

     703 46 ÖREBRO
Latitud - 59,274942 
Longitud – 15,176659

Mötet öppnas kl 11:00

Lunch serveras kl 12:30 

Mötet beräknas avslutas vid ca 15-tiden 

Varmt välkomna hälsar styrelsen

Om ni skulle bli sena till ankomst, ring direkt på tfn

Allan Grimling 0703-611599



Springerklubbens
Verksamhetsberättelse 

2012

Huvudstyrelsen
Ordinarie ledamöter
Ordförande Allan Grimling
Vice Ordförande Jan Lensinger
Sekreterare Marita Johansson tom 08/11
Kassör Eva Wiklund
Avelsansvarig Lena Lindh Carlsson
Jaktansvarig Bert Johansson
Utställningsansvarig Helene Björkman
Suppleanter Klas Åkerwall

Andrea Rosenblad

Utställningskommitte´ Helene Björkman
Peter Lanning
Malin Reuterhäll
Maria Herbertsson
Linda Lindmark tom 06/08
Linnea Petterson from 01/09

Medlemsansvarig Helene Björkman

Avelskommitte´/ Lena Lindh Carlsson
PRA-kommitte´ Birgitta Thoresson

Camilla Grimling

Valpförmedling Kerstin Nilsson

Springertidningen Catarina Henriksson

Underredaktörer Monika Jansson
Jennie Ejneros
Anne Adre-Isaksson

PR- & Materialansvarig Sara Nyberg tom 15/11

Webbansvarig Kerstin Nilsson tom 12/7
Annika Stjärneving from13/7

Valberedning Kristina Korhonen sammankallande
Marie Leandersson
Susanne Norman

Revisorer Christina File´n
Ninni Sandström

Revisorsuppleanter Fia Cederblad
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Huvudstyrelsens arbete
Styrelsen har sammanträtt:

12-03-17 FULLMÄKTIGE
12-03-17 Konstituerande möte
12-04-11 Telefonmöte 
12-06-06 Telefonmöte 
12-09-15 Styrelsemöte
12-12-01 – 12-12-02  Styrelsemöte 
12-01-29 Telefonmöte 

Samarbetsavtal
Huvudstyrelsen har under verksamhetsåret fortsatt sitt samarbete med Royal Canin. 
Samarbetsavtalet med Agria har upphört, vi har inlett kontakt med ny samarbetspartner.

Verksamhetsåret har präglats av att Springerklubben fyllt 30 år, detta har på olika sätt 
uppmärksammats och firats. Bl a så har loggan köpts och är nu i klubbens ägo, den har blivit utökad 
med en krans och till jubileet i skrift om att klubben fyller 30 år. 

På Club Show 8 juli bjöds alla närvarande på lunch för att fira jubileet.
Domarna var båda från England, Diane Scott (Lossiedoon) dömde tikar, veteranklass hanar samt 
BIR/BIS. Valpar och övriga hanar dömdes av Trudy Topliss (Beresford). 161 anmälda hundar.
BIS/BIR: Charlescroft Soho ägd & uppfödd av Linda & André Lindmark.
BIM: CH Goldmoore’s Gold Dreamer ägd & uppfödd av Christina Boije.
BIS-valp: High Score Flirting With Fire ägd & uppfödd av Susanne & Ann-Sofie Öhman

Klubben har närvarat med montrar på Stockholm Hundmässa, My Dog och Malmö Valp.

Jaktträning, kurs och jaktprov har genomförts i klubbens regi.

Två medlemsmöten har hållits, ett i Jättene samt ett i Hudiksvall.

Springerklubben var representerade på SSRK:s FULLMÄKTIGE.

Även ett möte med Spanielklubbarnas styrelser har genomförts, en början till att hitta olika 
samarbetsformer. På mötet planerades bl a två träningstillfällen med alla spanielraser inbjudna, ett i 
Göteborgstrakten och ett i Jönköpingstrakten. Två mycket uppskattade dagar blev resultatet, 
önskemål om fler träningsträffar framkom.

From juli månad är Annika Stjärneving vår webbansvarig, mycket av det gamla kommer att finnas 
kvar. Men även en hel del förnyelse är gjord och kommer fortlöpande att ske.

Avelskonferensen går av stapeln sista helgen i februari, flera intressanta föreläsare är inbjudna. 
Arbetet med forskningen kring PRA på vår ras fortgår, den stora utmaningen från klubbens sida 
tycks vara att hitta lämpliga hundar till blodprovstagningen. Styrelsen har beviljat bidrag från 
forskningsfonden till undersökningar som gynnar fortsatt forskning kring sjukdomen.

Styrelsen har under verksamhetsåret haft fem möten, tre telefonmöten och två fysiska möten. 
Mailkontakt har hållits däremellan.
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Medlemsuppgifter

1069 medlemmar totalt.

864 fullbetalande medlemmar

86 familjemedlemmar

93 valpköparmedlemmar

14 utländska medlemmar

5 utländska valpköparmedlemmar

4 hedersmedlemmar

3 domarmedlemmar

97 valpköparmedlemskap har tecknats, en har ett medlemskap tillgodo då hon bet in till en som 
redan var medlem. 94 svenska och 3 utländska.

Fördelning avdelningsvis:

Syd = 93 st.

Småland = 54 st.

Östgöta = 66 st.

Gotland = 4 st.

Östra = 219 st.

Västra = 115 st.

Trestad = 64 st.

Skaraborg = 46 st.

Mellansverige = 62 st.

Uppland/västmanland = 105 st.

Gävle/Dala = 114 st.

Nedre Norra = 49 st.

Västerbotten = 33 st.

Norrbotten = 27 st.

Helene Björkman
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Utställningsansvarig 2012

Efter Springerklubbens fullmäktige 17/3-2012 har Helene Björkman varit utställningsansvarig. Före 
det var Annelie Karlsson utställningsansvarig. 

Maj 2012 tillsattes en utställningskommitté som under året bistått utställningsansvarig med arbetet 
kring klubbens utställning, Club Show. I denna kommitté har Peter Lanning, Malin Reuterhäll, 
Maria Herbertsson, Linda Lindmark (t.o.m. 6/8-12) och Linnéa Petterson (fr.o.m. sept-12) ingått.

Fyra möten har hållits med utställningsansvarig och utställningskommittén under året, de har alla 
varit telefon/skype-möten. Datum: 29/5, 26/6, 6/8 samt 31/10.

Club Show
Söndagen den 8 juli var det dags för 2012 års Club Show, den hölls på Herrfallets camping utanför 
Arboga. Hela 161 ESS var anmälda, vilket får anses som en mycket bra anmälningssiffra! Av dessa 
var 33 valpar. Eftersom klubben firade 30-års jubileum 2012 bjöds samtliga utställare/besökare på 
jubileumslunch i pausen, något som var mycket uppskattat. Tema under utställningen var England 
och Englands flaggas färger, flera utställare hade också anammat detta och var klädda i dessa färger. 
Vi hade ett mycket välfyllt prisbord precis som det ska vara på Club Show. En mycket trevlig dag, 
det enda mindre positiva var utställningsplatsen där problem uppstod med ägarna till Herrfallets 
camping som visade sig inte vara det minsta samarbetsvilliga.

Springerklubbens vandringspriser för Årets springer m.fl samt speciella utmärkelser delades ut av 
ordförande efter bedömningen var avslutad i ringarna. 

Domarna var båda från England, Diane Scott (Lossiedoon) dömde tikar, veteranklass hanar samt 
BIR/BIS. Valpar och övriga hanar dömdes av Trudy Topliss (Beresford).

BIS/BIR: Charlescroft Soho ägd & uppfödd av Linda & André Lindmark.
BIM: CH Goldmoore’s Gold Dreamer ägd & uppfödd av Christina Boije.
BIS-valp: High Score Flirting With Fire ägd & uppfödd av Susanne & Ann-Sofie Öhman

Helene Björkman
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Avelskommitténs verksamhetsberättelse för 2012

Avelskommittén har under 2011 bestått av Lena Lindh Carlsson, Birgitta Thoreson samt Camilla 
Grimling

* Kommittén har haft telefonmöten, många mailkontakter samt telefonsamtal. 
* Kommittén har haft ett möte med Tomas Bergström, PRA projektet,  på SLU.
* Kommittén har jobbat aktivt med att söka efter hundar till kontrollgruppen PRA och har därefter 
skickat ut remisser till de som passat in i gruppen för blodprovstagning. 
* Nya PRA fall har följts upp. Förfrågningar med medföljande remisser för blodprovstagning har 
skickats till ägarna med hundar diagnostiserade med PRA.
* Rasens utveckling har bevakats.
* Information har publicerats på hemsidan samt i Springertidningen.

• Förfrågningar från medlemmar, uppfödare och andra intresserade av rasen har 
besvarats.Förfrågningar från HS har besvarats.
* Kommittén har haft kontakt med SSRK samt SKK i frågor som berör arbetsområdet.
* Sammanställt statistik och övrig information till Apportören, Springertidningen
samt  hemsidan.
* RAS revideringen pågår.
* Planering inför avel/medlemskonferens 2013.

Lena Lindh Carlsson

Verksamhetsberättelse Jakt

21/4-22/4 Kurs Kybacka Gård
16 anmälningar - lydnad, apportering, fältsök.
Bert Johansson Tom Laritqzen

23/9 A-prov Gylleboda
17 starter-3 GK
Domare Bert Johansson

29/9 Informationsträff Jakt mm i Hudiksvall i samarbete med Nedre Norra o Västerbotten.

Ett flertal NKL-B prov o vattenprov har hållits av lokalavdelningar.
Lokal avd verksamhetsberättelser kommer i fullmäktigehandlingarna.

Bert Johansson
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Valpförmedling

Under 2012 har 24 kullar förmedlats under valpar till salu.
Ca 10 hundar över 6 månader har förmedlats och 4-5 hundar över 6 månader önskas köpa har 
förmedlats.

Kerstin Nilsson

Ekonomi
Beträffande ekonomin hänvisas till separat ekonomisk redovisning.

Uppdrag från föregående fullmäktige 2012 - uppföljning

Tillägg till dokumentet arbetsordning för klubbstyrelsen under flik H i styrelsepärmen. Texten skall 
tillföras avsnittet utåtriktad information och klubbens korrespondens. 
För kommunikation till medlemmarna och intressenter i Springerklubben gäller följande; 
För inkommande frågor från medlemmar eller andra intressenter gäller att mail, brev eller på annat 
sätt inlämnade frågor som berör Springerklubbens verksamhet skall besvaras med ett 
mejl(bekräftelsemejl) från styrelsen inom 24 timmar efter att frågan kommit till Styrelsens 
kännedom. 
 Beroende på frågans omfattning, komplexitet, avvaktan på expertutlåtanden, etc. kan svarstiden 
förlängas så mycket som behövs för att utreda och svara.  Bekräftelsemejlet är en bekräftelse på att 
styrelsen har tagit emot och fördelat utredningsansvar i frågan. Svarsmejlet från styrelsen kommer 
från den som tilldelats utredning i frågan, t ex personer i arbetsutskott, arbetsgrupper eller andra 
funktioner i och kring styrelsen. 
Styrelsens svar i den enskilda frågan redovisas vid nästkommande styrelsemöte och tillförs 
protokollet som publiceras på klubbens hemsida.  I brådskande ärenden kan svaret publiceras 
separat på hemsidan. 
För att tillgängliggöra styrelsens arbete för medlemmarna skall ett medlemsbrev (digitalt) via mejl 
distribueras till de som önskar så.  Medlemsbrevet skall vara en kort sammanställning över det 
pågående styrelsearbetet, men också med andra inslag som kan vara bra för spanielägare att veta. 
Antalet medlemsbrev per år kan variera och bestäms av styrelsen.  

Jan Lensinger

En översyn av klubbens material och inventarier har påbörjats. En inventarielista är framtagen för 
vad som finns i förrådet till Stockholm Hundmässa montern.

Förslag på inköp av plastbackar för förvaring av våra inventarier finns. Nu krävs en dags arbete att 
gå igenom allt vi har i förrådet i Uppsala. Märka upp, packa om och skriva en aktuell 
inventarielista. 

Allan Grimling
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Verksamhetsplan 2013
Springerklubben

Mål
Huvudstyrelsen i Springerklubben skall inom ramen för dess och SSRK´s stadgar
verka för att tillvarata specifika intressen för Engelsk Springer Spaniel genom

• Att väcka intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt sunda,
jaktligt och exteriört fullgoda rasrena hundar.

• Att bevara och utveckla rasens specifika egenskaper samt för utveckling
av dressyr och praktiskt bruk av denna.

• Att informera och sprida kunskap om rasens beteende, dess fostran,
utbildning och vård.

• Att bevaka och arbeta med frågor som har ett rasspecifikt intresse för
hundägaren och hundägandet.

• Att skapa och vidmakthålla goda relationer mellan omvärlden, hundägaren
och hundägandet.

För att uppfylla dessa mål planerar styrelsen under 2013

• Att fortsätta arrangera och genomföra medlemsträffar
• Att bilda en mentalitetsgrupp 
• Genomföra avel/medlemskonferens i februari 2013
•  Slutföra RAS revideringen samt presentera förslaget för medlemmarna
•  Planera inför domarkonferens 2014
•  Slutföra valppaketet
•  Planera inför utskick av hälsoenkät till en årskull
• Kursuppföljning planeras.
• NKL A o NKL B planeras som vanligt.
• I samarbete med lokal avd planeras också kurser
• Lokalavdelning till samarbete förslag till samarbete och önskemål
• Lokalavdelningarna verksamhet ligger under klubben ansvar även om avdelningarna är 

arrangörer
• Förslag om lämpliga provmarker mottages TACKSAMT!

Club Show arrangeras i Ånnaboda (utanför Örebro) lördagen den 3/8-2013. Supé anordnas på 
kvällen efter utställningen. Tema för årets Club Show blir Sverige. Domare: Hanar & BIR: Annika 
Ulltveit-Moe (Whisborne) samt tikar: Helene Björkman (Barecho).

Utställningsansvarig Helene Björkman samt utställningskommittén Peter Lanning, Malin 
Reuterhäll, Maria Herbertsson & Linnéa Petterson planerar att vid behov ha ett antal möten ihop.
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Budget Club Show 2013

Intäkter:

Anmälningsavgifter (100 hundar) 25.250:-
Katalogförsäljning 2.200:-
Lotteri 1.000:-

= 28.450:-

Kostnader:

Domare: arvoden, resekostnader, logi 4.400:-
Ringsekr: arvoden, resekostnader 4.400:-
Övr. funktionärer: arvoden, resekostnader, logi 5.000:-
Hyra    500:-
Supé 1.500:-
Övrig mat (lunch, frukost, fika) 1.500-
Rosetter 4.500:-
Kataloger 1.800:-
Blommor 1.500:-
Priser 1.000:-
Domargåvor    800:-
Övriga inköp 1.500:-

= 28.400:-

Ekonomi
Beträffande rambudget utöver Club Show hänvisas till separat ekonomisk redovisning.
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Styrelsens förslag till medlemsavgifter & 
Reseersättningsvillkor för 2013

Fullmäktige 2013-03-16

Medlemsavgifter för 2013

* fullbetalande medlem 275 kronor
* familjemedlem 50 kronor
* valpköparmedlemskap 100 kronor
* utlänskt valpköparmedlemskap 200 kronor
* utlandsmedlem 350 kronor

Villkor för reseersättning till styrelseledamöter, revisorer,
fullmäktigeledamöter och övriga funktionärer

Vid resa med egen bil lämnas ersättning med belopp per mil enligt
skattemyndighetens anvisningar, 18:50 kr/mil  

Vid resa med tåg ersätts kostnader för 2:a klass samt vid behov sovvagnsbiljett
För 1:a klass på tåg fodras kassörens medgivande

För avlägset boende ledamöter måste kostnadsjämförelser göras mellan kostnader för bil/tåg och 
ordinarie flyg. För avlägset boende kan det också bli aktuellt med övernattning i samband med uppdrag 
för Springerklubben. Även här skall boende godkännas av kassören

Möjligheterna till samåkning skall alltid prövas innan val av transportsätt

Vid uppdrag för Springerklubben utgår inga arvoden eller traktamenten. 
Detta gäller alla uppdrag inom klubben
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Proposition till Springerklubbens fullmäktige 2013

Fucosidostest – valfri undersökning av våra avelsdjur

Bakgrund:
Fucosidos är en enzymbristsjukdom som har påträffats hos Engelsk springer spaniel, där det 
centrala nervsystemet delvis påverkas.
Symtomen:
Kan vara vinglighet, inkoordination, långsamma reflexer, ökad salivavsöndring, oförmåga att skälla 
och beteendeförändringar som överdriven ängslan och ovillighet att acceptera hantering, 
hudproblem, nedgång i vikt. Lindriga mentala förändringar som att glömma inlärda moment (får ej 
förväxlas med pubertetsproblem). Hundarna blir mer och mer världsfrånvända.
 I framskridet sjukdomsstadium kan graden av beteendeförändring variera från dag till dag. 
Sjukdomen utvecklas under en lång period. Fucosidos kan initialt förväxlas med andra sjukdomar. 
För att säkert fastställa en diagnos bör ett DNA-test göras.
Springerklubben uppmuntrade till att fucosidostesta avelsdjur under en  femårs period, efter det har 
testerna fortsatt att göras i fyra år till alltså nio år sammanlagt.
Av de testade hundarna har en konstaterats sjuk, ett dussin anlagsbärare och flera hundra fria från 
anlaget. Inga nya sjukdomsfall.
 Förslag:
Då vi inte fått in några nya sjuka hundar på åratal i Sverige anser vi:
*Att det bör vara frivillig testning av avelsdjuren 
*Att krav på att avelsdjuren måste vara testade tas bort för förmedling av valpar på 
Springerklubbens valpförmedling. 
*Att Springerklubben även fortsättningsvis ska tillhandaha registret med de fucosidostestade 
hundarna och registrera de hundar som testas.

 30/10/2012 Styrelsen Springerklubben
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Proposition till Springerklubbens fullmäktige 2013

Bakgrund
Progressiv retinal atrofi (PRA) har länge varit en av de mest fruktade ögonsjukdomarna hos 
hund då den leder till blindhet och är ärftlig det vill säga sprids från föräldrar till valpar. 
För den drabbade hunden kan förlusten av synen vara nog så jobbig men det ställer även krav 
på djurägarna som får ett helt förändrat förhållande till sin hund och dess skötsel. För 
uppfödare kan det vara en total katastrof som spolierar årtionden av omsorgsfullt avelsarbete.
Det långa namnet på sjukdomen är en beskrivning av vad som händer i ögat. Progressiv 
betyder fortskridande, i det här sammanhanget att sjukdomen långsamt blir värre med tiden. 
Retinal innebär att sjukdomen drabbar näthinnan (retina). Atrofi kan översättas med förtvining 
eller skrumpning.
Eftersom det inte finns någon behandling så betyder det förebyggande arbetet allt i 
bekämpningen av sjukdomen.

Förslag
Att lägga till denna punkt i uppfödarstrategin/avelspolicyn då genetikerna förespråkar detta så 
länge det inte finns en DNA blod test för PRA.. 
*Springerklubbens valpförmedling förmedlar endast kullar där det finns max en anlagsbärare i 
de tre första leden i stamtavlan. Valpen räknas som noll i stamtavlan. Är det fler anlagsbärare i 
de tre första leden så förmedlas ej kullen. 
*Att minimera risken för att sprida PRA genom att det vid parning endast bör finnas max en 
anlagsbärare i de tre första leden i stamtavlan. Valpen räknas som noll i stamtavlan. 
*Att dessa tillägg kommer att försvinna utan nytt fullmäktigebeslut den dagen vi har fått ett 
DNA blod test för PRA.

30/10/2012 Styrelsen Springerklubben
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Proposition till Springerklubbens fullmäktige 2013

Bakgrund
Grundprovet har försvunnit till att bli officiella nybörjarprov A & B

Förslag
Att byta ut godkänt grundprov till godkänt nybörjarprov B som merit för Springerklubbens 
valpförmedling.

30/10/2012 Styrelsen Springerklubben
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Proposition till Springerklubbens fullmäktige 2013 från Springerklubbens huvudstyrelse

Hedersmedlem

Bakgrund
Enligt § 3 Medlemskap i Springerklubbens stadgar kan rasklubbens styrelse ge förslag på person 
som på ett förtjänstfullt sätt främjat rasklubbens syften och av den anledningen bör kallas till 
hedersmedlem. 

Förslag
Att fullmäktigemötet kallar Vaino Wiik till hedersmedlem. 
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Proposition till Springerklubbens fullmäktige 2013 från Springerklubbens huvudstyrelse

Hedersmedlem

Bakgrund
Enligt § 3 Medlemskap i Springerklubbens stadgar kan rasklubbens styrelse ge förslag på person 
som på ett förtjänstfullt sätt främjat rasklubbens syften och av den anledningen bör kallas till 
hedersmedlem. 

Förslag
Att fullmäktigemötet kallar Torkild Mogensen till hedersmedlem. 
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Proposition till Springerklubbens fullmäktige 2013 från Springerklubbens huvudstyrelse

Hedersmedlem

Bakgrund
Enligt § 3 Medlemskap i Springerklubbens stadgar kan rasklubbens styrelse ge förslag på person 
som på ett förtjänstfullt sätt främjat rasklubbens syften och av den anledningen bör kallas till 
hedersmedlem. 

Förslag
Att fullmäktigemötet kallar Anita Björnson till hedersmedlem. 
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Proposition till Springerklubbens fullmäktige 2013 från Springerklubbens huvudstyrelse

Hedersmedlem

Bakgrund
Enligt § 3 Medlemskap i Springerklubbens stadgar kan rasklubbens styrelse ge förslag på person 
som på ett förtjänstfullt sätt främjat rasklubbens syften och av den anledningen bör kallas till 
hedersmedlem. 

Förslag
Att fullmäktigemötet kallar Marie-Charlotte Ivarsson till hedersmedlem. 
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Proposition till Springerklubbens fullmäktige 2013 från Springerklubbens huvudstyrelse

Hedersmedlem

Bakgrund
Enligt § 3 Medlemskap i Springerklubbens stadgar kan rasklubbens styrelse ge förslag på person 
som på ett förtjänstfullt sätt främjat rasklubbens syften och av den anledningen bör kallas till 
hedersmedlem. 

Förslag
Att fullmäktigemötet kallar Lena Thorslund till hedersmedlem. 
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Proposition till Springerklubbens fullmäktige 2013 från Springerklubbens huvudstyrelse

Hedersmedlem

Bakgrund
Enligt § 3 Medlemskap i Springerklubbens stadgar kan rasklubbens styrelse ge förslag på person 
som på ett förtjänstfullt sätt främjat rasklubbens syften och av den anledningen bör kallas till 
hedersmedlem. 

Förslag
Att fullmäktigemötet kallar Siw Persson till hedersmedlem. 
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Proposition till Springerklubbens fullmäktige 2013 från Springerklubbens huvudstyrelse

Hedersmedlem

Bakgrund
Enligt § 3 Medlemskap i Springerklubbens stadgar kan rasklubbens styrelse ge förslag på person 
som på ett förtjänstfullt sätt främjat rasklubbens syften och av den anledningen bör kallas till 
hedersmedlem. 

Förslag
Att fullmäktigemötet kallar Anders Berggren till hedersmedlem. 
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Proposition till Springerklubbens fullmäktige 2013 från Springerklubbens huvudstyrelse

Hedersmedlem

Bakgrund
Enligt § 3 Medlemskap i Springerklubbens stadgar kan rasklubbens styrelse ge förslag på person 
som på ett förtjänstfullt sätt främjat rasklubbens syften och av den anledningen bör kallas till 
hedersmedlem. 

Förslag
Att fullmäktigemötet kallar Anette Erlandsson till hedersmedlem. 
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Proposition till Springerklubbens fullmäktige 2013 från Springerklubbens huvudstyrelse

Hedersmedlem

Bakgrund
Enligt § 3 Medlemskap i Springerklubbens stadgar kan rasklubbens styrelse ge förslag på person 
som på ett förtjänstfullt sätt främjat rasklubbens syften och av den anledningen bör kallas till 
hedersmedlem. 

Förslag
Att fullmäktigemötet kallar Eva Frisk till hedersmedlem. 

22 (27)



Proposition till Springerklubbens fullmäktige 2013 från Springerklubbens huvudstyrelse

Hedersmedlem

Bakgrund
Enligt § 3 Medlemskap i Springerklubbens stadgar kan rasklubbens styrelse ge förslag på person 
som på ett förtjänstfullt sätt främjat rasklubbens syften och av den anledningen bör kallas till 
hedersmedlem. 

Förslag
Att fullmäktigemötet kallar Kristina Korhonen till hedersmedlem. 
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Proposition till Springerklubbens fullmäktige 2013 från Springerklubbens huvudstyrelse

Ansvarig kassör på Club Show

Bakgrund
Springerklubben har idag ett speciellt konto som används till dess officiella utställning (Club 
Show). Det handhas idag av klubbens kassör. Kassören samt ordförande i Springerklubben är de 
som disponerar kontot.

Det har inneburit en hel del svårigheter för ansvariga för Club Show (utställningsansvarig och 
utställningskommittén) att inte disponera detta konto utan att allt som har med utställningen att göra 
har behövts gå igenom klubbens kassör.

Förslag
Att Springerklubbens utställningsansvarige, utöver ordförande och kassör, disponerar Club Show-
kontot.
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Proposition till Springerklubbens fullmäktige 2013 från Springerklubbens huvudstyrelse

Styrelsen föreslår att lokalavdelningarnas stadgar ändras så att datumet för inlämnande av motioner 
till lokalavdelning överensstämmer med Rasklubbens stadgar. 

Detta datum bör ändras så att lokalavdelningarna hinner behandla motioner i god tid innan de 
eventuellt ska lämnas vidare till huvudstyrelsen. 

Förslaget är att motioner till lokalavdelning skall inlämnas senast 30 september.
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Motion till springerklubben fullmäktige 2013 ang telefonmöten

Bakgrund
Avd Mellan sträcker sig över ett stort geografiskt område, och våra medlemmar och 
styrelsemedlemmar bor långt ifrån varandra. Det är inte heller alla styrelsemedlemmar som har 
körkort eller tillgång till bil, eller har möjlighet att samåka med någon annan. Det är sannolikt flera 
lokalavdelningar som är i samma situation.
För att kunna genomföra våra styrelsemöten så att så många styrelsemedlemmar som möjligt kan 
närvara använder vi oss ofta av telefonmöten. Vi har då tjänsten riksmötet från phonera som är 
kostnadsfri upp till 5 deltagare. Alla i styrelsen kan i dagsläget alltså inte närvara på våra 
telefonmöten.
Förslag
För att vi alla i styrelsen skall ha möjlighet att närvara vid framtida telefonmöten, och om behovet 
skulle uppstå också kunna bjuda in någon till ett möte, vill vi att styrelsen undersöker om 
springerklubben  kan köpa någon telefoni tjänst där fler deltagare kan närvara vid ett telefonmöte. 
Denna tjänst skulle kunna utnyttjas av alla lokalavdelningar, men springerklubben står för 
kostnaden.
Springer Mellan 2012-10-31

Styrelsen avslår motionen
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Valberedningens förslag för 2013:

Ordförande: Eva Lövenstein 1 år nyval
Vice ordförande: Vakant
Sekreterare: Helene Björkman mandat (1 år kvar)
Kassör: Eva Wiklund Omval 2 år
Avelsansvarig: Lena Lindh-Carlsson mandat (1 år kvar)
Jakt: Bert Johansson mandat (1 år kvar)
Ledamot: Maria Ljungmark nyval 2 år
Suppleant: Klas Åkerwall omval 1 år
Suppleant: Emelie Ingelsson nyval 1 år

Revisorer:
Christina Filén nyval 1 år
Ninni Sandström nyval 1 år

Revisorsuppleanter:
Maire-Ly Fröberg-Sävström
Vakant
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