Protokoll fört vid telefonmöte i
Springerklubbens huvudstyrelse
2015 02 09
Närvaro:
Frånvaro:

Gunnar Petersson, Barbro Collin, AnnSofie Öhman, Birgitta Pettersson.
Eva Wiklund samt Camilla Jannesson (från och med § 6.6 / 5.6.1 )
Linnea Pettersson, Jenny Lundin.

§ 6.1

Mötets öppnande
Gunnar förklarade mötet öppnat.

§ 6.2

Val av justeringsman att jämte ordförande justera protokollet
Birgitta valdes att jämte ordförande justera protokollet.

§ 6.3

Fastställande av dagordning och anmälan av övriga frågor
Dagordningen fastställdes.

§ 6.4

Föregående protokoll (2015 01 14)
Föregående mötesprotokoll gicks igenom och lades till handlingarna

§ 6.5

Inkommande post
Kvarstående punkter
2.5.1.4 Angående tecknande av avtal MH med SBK
Avtal väntas från SBK för granskning och underskrift
Uppdraget kvarstår
2.5.2.2 Svara på Vaino Wiiks mail angående bildande av mentalitetskommitté
Uppdraget kvarstår
3.5.2.2 Brev från funktionsbeskrivargruppen
Uppdraget är slutfört
3.5.2.4 Lokalavdelning Östra Ansökan om bidrag – A-prov
Uppdraget är slutfört
4.5.1.4 Inbjudan Temautbildning avel - RAS
Birgitta Petersson och Susanne Öhman deltar på utbildningen
Styrelsen beslutar enligt ovan
4.5.2.5 Ang Kronisk Hepatit
Uppdraget kvarstår
5.5.2.4 ELMIA 14/15 maj
Punkten bordläggs tills vidare
5.5.2.5 Fråga om årsmöte från lokalavdelning Väst
Uppdraget är slutfört
6.5.1
Inkommande post
SSRK post vecka 3 -6
6.5.1.1 Apportören
Fråga angående material till Springerklubbens spalt.
Information om fullmäktige är inskickad
6.5.1.2 Förfrågan om vilka utbildningar som är av intresse 2015
Förfrågan vidarebefodras till lokalavdelningarna
Styrelsen uppdrar Barbro enligt ovan
6.5.1.3 Listor SKK
6.5.1.4 Svar från SSRK ang ESA, se nedan 2.6.1
6.5.1.5 Inbjudan SSRKs FM 23-24/5
Punkten bordläggs till efter fullmäktige, dock senast 7/4

6.5.2

Övrig post

6.5.2.1

SRD – information
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6.5.2.2

6.5.2.3
6.5.2.4

6.5.2.5

6.5.2.6

§ 5.6

Uppfödarlistan
Fråga från webban angående vilka uppfödare som betalat
Eva informerar webban
Styrelsen uppdrar Eva enligt ovan
SKKs nyhetsbrev för styrelsefunktionärer nr 3-4 2014
Nyhetsbrevet är vidarebefordrad till lokalavdelningarna
Text Vuxna till salu
Styrelsen anser att klubbens valpförmedlare Kerstin Nilsson
som tar emot annonser om vuxna till salu, även ska besluta
om eventuell redigering av insänd text. Detta ska ske i samråd
med annonsören
Styrelsen beslutar enligt ovan
Raskompendiet
Information om försäljningen av raskompendiet. Klubben har sålt
ungefär ¾ av tryckta kompendier.
Ang rallylydnadsrevidering
Förfrågan från medlemmar angående rallylydnadsrevideringen
Gunnar har svarat

Ordförande
Kvarstående punkter
1.6.1
Återkallande teckningsrätt
Uppdraget kvarstår
2.6.1

Rapport European Spaniel Association
Maria Köhlström, SSRK har svarat. Gunnar svarar Maria.
Styrelsen beslutar enligt ovan

2.6.2

Sponsringsavtal
Gunnar har tillskrivit Royal Canin om att teckna fortsatt avtal.
RC har ännu inte svarat
Uppdraget kvarstår

3.6.2

Principbeslut Hundmässor
Uppdraget kvarstår

3.6.4

Samarbete spanielklubbar inklusive tidning.
Gunnar informerade om att det, under SSRKs funktionärsträff,
kommer att beredas tillfälle för spanielklubbarna att diskutera
ett samarbete. Gunnar informerar spanielklubbarna om detta
Styrelsen uppdrar Gunnar enligt ovan

3.7.2

Delegeringsordning
Uppdraget kvarstår

§ 6.7

Sekreteraren
Kvarstående punkter
3.7.3
Uppfödarutbildningen
Uppdraget kvarstår

§ 6.8

Kassören
Nya punkter
6.8.1
Ekonomisk rapport
Eva rapporterade
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6.8.2
6.8.3
6.8.4

Lokalavd Syd – Bidrag Valputställning/ Malmö
Eva har betalat ut bidraget
Förfågan angående betalning av utgifter för tidningsredaktören
Eva har betalat tidningsredaktören
Förfrågan angående utlägg för utskick av hälsoenkät
Eva har betalat

§ 6.9

Utställningsansvarig

§ 6.10

Avelsansvarig
Nya punkter
5.10.1
Danskt hunddata
För att få tillgång till danska hunddata krävs medlemskap i DKK.
Styrelsen anser att Birgitta ska bli medlem.
Styrelsen beslutar enligt ovan
5.10.2

Förmedling av vuxna
Birgitta har meddelat webban
Uppdraget är slutfört

5.10.3

Propositioner
Då arbetet med RAS, inklusive raspolicy och uppfödarstrategi
pågår läggs inga propositioner om detta.
Punkten är avslutad

§ 6.11

Jaktansvarig

§ 6.12

Övriga funktionärer
Kvarstående punkter:
3.12.1
Domarkonferensen
Uppdraget kvarstår

§ 6.13

Lokalavdelningarna
Kvarstående punkter
1.13.1
Vilande lokalavdelningar
Ett förslag angående en hopslagning av vilande avdelningar med
närliggande har skickat till berörda avdelningar.
Uppdraget är slutfört

§ 6.14

1.13.2

Byte av lokalavdelning
Efter samtal med SKK har framkommit att
medlemmar inte kan byta avdelning. Lokalavdelningarna ska
informeras. Medlemsansvarig får uppdraget att föra tillbaka
medlemmar till respektive avdelning

4.13.1

Lokalavdelning Småland
Uppdraget kvarstår

Springertidningen och hemsidan
Kvarstående punkter
4.14.1
Redaktionskommitté
Barbro har tillfrågat klubbens tidningsredaktör Catarina, som tackat ja
till att ingå i redaktionskommittén. Ramar för rekaktionskommittén
kommer att upprättas
Uppdraget är slutfört
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§ 6.15

RAS

§ 4.16

Fullmäktige
Kvarstående punkter
1.16.1
FM 2015
Verksamhetsberättelsen är nästan komplett, den ekonomiska
redovisningen är klar och kommer att skickas till revisorerna senast 6
veckor innan fullmäktige.
Styrelsen arbetar vidare med övriga fullmäktigehandlingar, som ska
vara delegaterna tillhanda senast 3 veckor innan fullmäktige.
Styrelsen uppdras enligt ovan
Nya punkter
6.16.1
Uppdrag från fullmäktige 2014
Gunnar redogorde för uppdragen gällande resepoolen, samt
samt bildande av mentalitetsgrupp.
Detta kommer att redovisas på fullmäktige
Övriga handlingar tas upp på nästa möte
6.16.2

Mötesordförande FM
Gunnar presenterade förslag till mötesordförande
Styrelsen uppdrar Gunnar att tillfåga föreslagen person

§ 4.17

Övriga frågor

§ 4.18

Nästa möte
Nästa möte blir ett telefonmöte torsdagen 26 februari kl. 18.30

§ 4.19

Mötets avslutande
Gunnar tackade de närvarande och avslutade mötet

Vid protokollet

Barbro Collin

Justeras

Justeras

Gunnar Petersson

Birgitta Pettersson
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