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Protokoll fört vid telefonmöte i 
Springerklubbens huvudstyrelse 2015 05 14 
              

  Närvaro:   Gunnar Petersson, Barbro Collin, Birgitta Pettersson. 
  AnnSofie Öhman, Marica Teir, Peter Lanning, Kerstin Johansson 
  Från § 8.6.2 Ida lindgren 
Frånvaro:   Maika Skau 

 
§ 8.1 Mötets öppnande 
  Gunnar förklarade mötet öppnat. 
 
§ 8.2 Val av justeringsman att jämte ordförande justera protokollet 

Peter valdes att jämte ordförande justera protokollet. 
 

§ 8.3 Fastställande av dagordning och anmälan av övriga frågor  
  Dagordningen fastställdes.  
    
§ 8.4  Föregående protokoll  
  Föregående mötesprotokoll gås igenom på nästa möte 
       
§ 8.5  Inkommande post 
  Kvarstående punkter 
  2.5.1.4  Angående tecknande av avtal MH med SBK 
   Avtal är nu klart. Barbro kontaktar SBK angående administrerin
 2.5.2.2  Svara på Vaino Wiiks mail angående bildande av mentalitetskommitté 
   Uppdraget kvarstår 
   4.5.2.5   Ang Kronisk Hepatit 
   Avelskommittén fortsätter att samla information. Kontakt är tagen 
   tagen med forskare i Cambridge, SKK samt veterinär i Sverige.  
   Avelskommittén fortsätter att bevaka ärendet  

       7.5.2.2 Mail ang Danskt Hunddata 
   Mailet är besvarat 
  7.5.2.3 Förfrågan ersättning valberedningen 
   Förfrågan är besvarad 

   7.5.2.4  Synpunkter sammanslagning av avdelningar 
   Synpunkterna togs upp på fullmäktigemötet 
  7.5.2.5 Angående administrering av uppfödarlistan 
   Webban är informerad  
  

   8.5.1 Inkommande post 
      SSRK post vecka 9-19              
  8.5.1.1 Jubileumsrosetter, SKK 
   Styrelsen uppdrar Kerstin att kontakta SKK angående rosetter 
      8.5.1.2 Jaktlig standardt. 
   SSRK vill presentera en jaktlig standard för de olika spanielraserna 
   på jaktprovsdomarkonferens i augusti. Svar senast 15 juni 
   Styrelsen uppdrar jaktkommittén att skriva en sådan och skicka den 
   till Gunnar och därefter till SSRK 
  8.5.1.3 Funktionärsstipendium, jakt, SKK 
  8.5.1.4 Remiss jakthundsanvändning 
   Remiss från SKK om policy för hundanvändning vid jaktprov, 
   jaktträning och jakt. 
   Synpunkter från rasklubbar ska vara SSRK tillhanda senast 8 juli 
   Styrelsen uppdrar jaktkommittén och Gunnar att utarbeta ett svar 
   Svaret skickas till styrelsen innan den skickas till SSRK   
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  8.5.1.5   Remiss viltspår 
   Remiss från SKK angående regler för viltspår och utbildning 
   av viltspårsdomare. 
   Rasklubbar kan inkomma med synpunkter på förslaget till SSRK  
    senast 13 juli 
   Styrelsen uppdrar jaktkommittén och Gunnar att utarbeta ett svar 
   Svaret skickas till styrelsen innan den skickas till SSRK    
  8.5.1.6  Riktlinjer RAS 
   SSRK informerar om hur den inledande texten i RAS ska se 
 8.5.2 Övrig post 
  8.5.2.1  Protokollsutdrag från GRK för kännedom 
    8.5.2.2     Slu- Forskningsnyheter nr 4 2015 
     8.5.2.3 Förfrågan om SRD-K om ögon från SKK: 
   Lämnas utan åtgärd då ESS är avförd från SRD listan 
     8.5.2.4 Mail om regler på valpförmedlingen 
   Birgitta har besvarat mailet  
 
 § 8.6  Ordförande 
   Kvarstående punkter 
  1.6.1  Återkallande teckningsrätt 
   AnnSofie informerade om att detta är under arbete och beräknas 
    vara klart inom någon vecka 
   Styrelsen uppdrar AnnSofie enligt ovan 
    
  2.6.2  Sponsringsavtal 
   Något svar från RC har ännu inte inkommit. Kerstin tar över 
      uppdraget 
   Uppdraget kvarstår 
  
   3.6.4  Samarbete spanielklubbar inklusive tidning. 
   Se § 8.6.3 
 
  Nya punkter 
  8.6.1  Fastställande av arbetsbeskrivningar och delegeringsordningar 
   En punkt i arbetsbeskrivningen för Ordförande läggs till rörande Vice 
    ordförande. 
   Arbetsbeskrivningarna för styrelsen och delegeringsordningarna för 
   kommitteér gicks igenom och fastställdes. 
   En ansvarig inom styrelsen för klubbens vandringspriser mm tillsätts 
   och dennes arbetsuppgifter gicks igenom. Se även § 8.12.2 
   Styrelsen beslutar att fastställa arbetsbeskrivningar och 
   delegeringsordningar. Delegeringsordningen för information och 
    mediagruppen bordläggs till ett senare möte 
    
  8.6.2  Fastställande av riktlinjer för deltagande i rasklubbstorg och 
    mässor 
   Riktlinjerna gicks igenom och fastställdes 
   Dessa riktlinjer skickas till lokalavdelningarna via SK-listan 
   Styrelsen beslutar enligt ovan. Barbro skickar ut på SK-listan  
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  8.6.3 Rapport från möte med spanielrasklubbarna 
   Gunnar rapporterade från mötet med spanielklubbarna som hölls i 
   samband med SSRKs funktionärsträff. Det som framförallt framkom  
   är att spanielklubbarna borde ha ett bättre samarbete, tex genom att 
   bjuda in de övriga spanielklubbarna på olika aktiviteter 
   Ett nytt möte blir i samband med SSRKs fullmäktigemöte. 
 
  8.6.4 SSRKs fullmäktigehandlingar/motioner 
   SSRKs fullmäktigehandlingar och motioner gicks igenom 
   Styrelsen diskuterade bland annat frågan om delning av SSRK 
   i en spaniel och retrieverklubb 
   Styrelsen är i grunden positiv till en delning men en ordentlig 
    konsekvensanalys bör göras innan beslut kan tas i frågan. 
   I mandatfrågan, 50/50 SSRK avdelningar/rasklubbar ställer 
   sig styrelsen sig positiv 
   Gunnar och Peter, får förtroendet att rösta i personvalen efter 
   eget omdöme. 
   Styrelsen beslutar enligt ovan 
    
§ 8.7   Sekreteraren 
   Nya punkter    
  8.7.1   Datum för live + telefonmöten 
    Föreslås en fast dag vaje månad för telefonmöte. 
   Samtliga skickar in till Barbro vilka veckodagar/tider man kan 
   så bestäms dag utifrån det.  
   Ett live-möte bestämdes till den 11/12 juli. 
   En plats föreslogs och kostnaden för resor ska kollas upp nästa möte. 
   Boendet blir kostnadsfritt 
   Styrelsen beslutar enligt ovan 
       
  8.7.2  Uttalande på olika forum 
   Styrelsen och övriga funktionärer bör tänka på vad man gör för 
   inlägg/uttalanden på olika forum, då det även om det är personliga 
    åsikter, lätt tas för klubbens/styrelsens åsikter 
  

   8.7.3 Pärm, Föreningsteknikbok 
    En pärm med information om arbetet i styrelsen, samt aktuella 
         rutiner mm ska sättas ihop. Föreningsteknikboken inköps till 
      samtliga styrelsemedlemmar 
      Styrelsen uppdrar Barbro enligt ovan 
 

    8.7.4  Mailadresser, koder mm 
   Gemensamma mailadresser för kommitteér, revisorer samt 
   valberedningen har ordnats. Koder för telefonmöten är under 
    arbete och kommer att tilldelas respektive enligt ovan 
 
§ 8.8  Kassören 
  Nya punkter  
  8.8.1  Ekonomisk rapport 
   AnnSofie lämnade en ekonomisk redovisning. 
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§ 8.9  Utställningsansvarig    
  Nya punkter 
  8.9.1  Fastställande av utställningskommitténs ledamöter 
   Styrelsen beslutar att avelkommitténs ledamöter består av: 
   Kerstin Johansson, sammankallande, Peter Lanning,  
   Linnéa Pettersson, Maria Herbertsson och Malin Reuterhäll 
 

  8.9.2  Deltagande på Club Show supen mm 
   Även personer som inte är medlemmar i Springerklubben kan vara 
   med på supen.    

      
§ 8.10  Avelsansvarig  
  Nya punkter 
  8.10.1  Fastställande av avelkommitténs ledamöter 
    Styrelsen beslutar att avelkommitténs ledamöter består av : 
     Birgitta Pettersson, sammankallande. Kerstin Nilsson, Lisa Årdh,  
     Susanne Öhman, Janette Beijergård 
    
  8.10.2  Remiss SKK grundregler 
     Avelskommittén anser att inga ändringar bör göras i de 
     nuvarande reglerna 
     Styrelsen beslutar enligt ovan, Birgitta skickar in svaret  
 
  8.10.3   Protokoll avelskommittén 
     Protokollet från avelskommittén gick igenom och lades till 
     handlingarna 
 
§ 8.11  Jaktansvarig 
  Nya punkter 
  8.11.1 Fastställande av jaktkommitténs ledamöter   
  Styrelsen beslutar att avelkommitténs ledamöter består av: 
   Peter Lanning, sammankallande, Veronica Forsberg,  
   Annika Sanchez och Eva Wiklund 
  
§ 8.12 Övriga funktionärer 
  Kvarstående punkter: 
  3.12.1  Domarkonferensen 
   Uppdraget kvarstår  
 
  Nya punkter 
  8.12.1   Bekräftelse av tidigare utsedda befattningshavare: 
   Medlemsansvarig: Helene Björkman, valpförmedlare: Kerstin Nilsson 
     redaktör: Catarina Henriksson 
 
  8.12.2 Val av pokalfogde 
   Bordläggs till nästa möte 
 
§ 8.13  Lokalavdelningarna 
  Kvarstående punkter 
  1.13.2  Byte av lokalavdelning 
   Stadgarna medger inte att någon att byta lokalavdelningstillhörighet. 
   I de fall där byte redan är beviljat får medlem vara kvar, men nya 
   medlemmar tillhör den avdelning vars område de bor i.   
   Medlemsansvarig är informerad. 
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   Lokalavdelningarna ska informeras, samt det ska även informeras 
    om på detta hemsida samt i tidningen 
   Styrelsen beslutar enligt ovan. Gunnar skriver en text till 
   hemsida/tidning.  
    
  4.13.1   Lokalavdelning Småland 
   se § 8.13.1 
    
  Nya punkter 
  8.13.1  Fastställande av nya avdelningsgränser 
   Från den 1 juli kommer Norrbotten att tillhöra Västerbotten, 
   Småland tillhöra Östergötland samt att Gotland medlemmar Östra 
    Ev pengar som tillhör de avdelningar som upphör kommer fortsatt 
    endast att kunna användas av den upphörande avdelningen och till 
   aktiviteter inom detta område. 
   Ev material läggs i klubbens förråd  
   Information om detta kommer att läggas ut på hemsidan, samt 
   i nästa nummer av tidningen. 
   Styrelsen beslutar enligt ovan samt att Gunnar och Barbro 
   handlägger ärendet 
 
  8.13.2  Förslag till möte med representanter för våra lokalavdelningar 
   Kontakten med lokalavdelningarna är dålig och ett  
   gemensamt möte bör planeras in.  
   Vi fortsätter fundera på detta tills nästa möte 
   Punkten kvarstår 
  
§ 8.14 Springertidningen och hemsidan 
  Nya punkter 
  8.14.1   Fastställande av redaktionskommitténs ledamöter 
   Bordläggs till nästa möte   
     
§ 8.15 RAS 
        
§ 8.16 Fullmäktige 
      
§ 8.17 Övriga frågor 
     
§ 8.18 Nästa möte 
  Nästa möte blir ett telefonmöte måndag den 8 juni kl 20.00 
 
§ 8.19 Mötets avslutande 
   Gunnar tackade de närvarande och avslutade mötet 
 
Vid protokollet 
 
 
Barbro Collin 
 
 
Justeras   Justeras 
 
 
  
Gunnar Petersson  Peter Lanning 


