
 

 
   

Protokoll telefonmöte med Springerklubbens huvudstyrelse 2014-01-09 

Närvarande: AnnSofie Öhman, Eva Wiklund, Klas Åkerwall, Emelie Ingelsson, Bert Johansson 
Frånvarande: Maria Ljungmark 

§134 Mötets öppnande 
ASÖ hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 
 

§135 Godkännande av dagordning och anmälan av övriga frågor 
Dagordningen godkändes, ingen övrig fråga anmäldes. 
 

§136 Val av mötessekreterare  
Klas Åkerwall utsågs till mötessekreterare. 
 

§137 Val av justeringsman att jämte ordförande justera protokollet 
Emelie Ingelsson utsågs att jämte ordförande justera protokollet. 
 

§138 Post 
§138.1 Inkommande 
§138.1.1 Från Helene Björkman 2013-12-16 – HB avsäger sig sina uppdrag inom SK’s 
huvudstyrelse såsom sekreterare, utställningsansvarig samt medlem i gruppen för 
exteriördomarkonferensen 2014, med omedelbar verkan. 
§138.1.2 Från Lena Lindh-Carlsson 2013-12-17 – LLC och övriga medlemmar i avelskommittén 
(Birgitta Thoresson och Camilla Grimling) avsäger sig sina uppdrag med omedelbar verkan. 

  

§139 Val av adjungerad sekreterare för Springerklubbens huvudstyrelse fram till 
fullmäktigemötet 
Marie-Louise Sahlén valdes enhälligt till adjungerad sekreterare (utanför styrelsen) fram till 
fullmäktigemötet i mars. 
 

§140 Utställningskommittén 
Peter Lanning har åtagit sig uppdraget som Utställningsansvarig fram till fullmäktigemötet i mars. 
 

§141 Avel 
§141.1 Val av adjungerad avelsansvarig fram till fullmäktigemötet 
Lena Hägglund valdes enhälligt till adjungerad avelsansvarig (utanför styrelsen) fram till 
fullmäktigemötet i mars. 
§141.2 PRA-gruppen 
I och med avelskommitténs avgång anses även arbetsgruppen för PRA-forskningen vara upplöst 
i sin helhet. Styrelsen tar tillsammans med adj avelsansvarig över kontakten med SLU tills vidare. 
§141.3 Möte med SLU Tomas Bergström januari 2014. ASÖ har haft ett mycket givande 
telefonsamtal med TB, där han uttryckte önskemål om ett möte med SK i slutet av januari 2014. 
TB skall skriva lägesrapport och information om forskningen på PRA hos ESS, denna planeras 
tryckas i ST nr 1-2014.Styrelsen beslutar att uppdra åt ASÖ och LH att bestämma tid för möte 
hos SLU. 
 

§142 Övriga frågor 
Inga övriga frågor hade anmälts. 
 

§143 Nästa möte  
Nästa möte blir enligt tidigare beslut ett telefonmöte 4/2 2014. 
 



 

 
   

§144 Mötets avslutande 
ASÖ tackade de närvarande och avslutade mötet. 
 
 
 
 
Vid protokollet       rd  rand  
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Emelie Ingelsson 

 
 
 


