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Protokoll fört vid styrelsemöte i 
Springerklubbens huvudstyrelse 2016 04 12 
              

  Närvaro:   Gunnar Petersson, Barbro Collin, AnnSofie Öhman 
  Kerstin Johansson, Birgitta Petersson, Peter Lanning  
Frånvaro:   Ida lindgren, Marica Teir 

 
§ 7.1 Mötets öppnande 
  Gunnar förklarade mötet öppnat. 
 
§ 17.2 Val av justeringsman att jämte ordförande justera protokollet 
   Peter valdes att jämte ordförande justera protokollet. 
 
§ 17.3 Fastställande av dagordning och anmälan av övriga frågor  
  Dagordningen fastställdes.  
    
§ 17.4  Föregående protokoll (2016 03 14) 
  Protokollet lades till handlingarna   
   
§ 17.5  Inkommande post 
  Kvarstående punkter  
  16.5.2.3  Mail angående statuter Årets springer och springeruppfödare 
   Mailet är besvarat 

                                        17.5.1 Inkommande post 
     SSRK post  
  17.5.1.1   Protokoll SSRK Hs samt kommitteer. 
  17.5.1.2  Iställt seminarium- avel/funktionärsträff. 
   Nytt datum kommer senare  
  17.5.1.3   Datum SSRKs HS möten 
  17.5.2 Övrig post 
    17.5.2.1  Förfrågan från tryckeri. 
   En förfrågan från ett tryckeri angående tryck av springertidningen har 
   inkommit. AnnSofie kontaktar detta tryckeri samt övriga aktuella 
   tryckeriet och ber om offerter. 
   Styrelsen uppdrar AnnSofie enligt ovan 
  17.5.2.2    Mail angående valpar till salu 
    Mailet är besvarat 
   17.5.2.3   Angående vuxna till salu 

      En fråga från Kerstin, valpförmedlare angående text om meriter 
   Högsta officiella merit inom varje gren gäller 
   Styrelsen uppdrar Birgitta att svara Kerstin 
 
 § 17.6  Ordförande 
   Kvarstående punkter 
  16.6.1     SKK – träff med SSRK 
   Gunnar rapporterade från mötet med SKK och SSRK angående de 
   fristående spaniel och retiever 
    
 § 17.7    Sekreteraren 
  Kvarstående punkter  

  10.6.5  Kompletteringar av arbetsbeskrivningarna 
     Uppdraget är slutfört 
    16.7.1 Bix 
     Uppdraget kvarstår  
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§ 17.8  Kassören 
  Kvarstående punkter 
  9.17.2  Forskningsfonden 
    Nästa möte ska styrelsen se över forskningsfonden, hur vi ska  
    dela på fonden samt skriva statuter/anvisningar för fonder. 
      
  Nya punkter 
  17.8.1  Ekonomisk redovisning 
    Aktuell rapport är utskickad till styrelsen 
  17.8.2  Info om förskott 
    AnnSofie informerade om möjligheten att begära förskott för utlägg. 
    Information om detta ska ges även till övriga 
    funktionärer/lokalavdelning 
    Styrelsen uppdrar AnnSofie att informera  
  17.8.3 Inköp av skrivare 
    Barbro behöver köpa en skrivare för klubbens räkning 
    Styrelsen beslutar att Barbro kan köpa en skrivare  
        
§ 17.9  Utställningsansvarig 
  Kvarstående punkter 
  15.9.2  Reklam och sponsring 
    Diskuterades vilka krav vi bör ha för reklam på hemsidan.  
     
  Nya punkter 
  17.9.1  Club Show 
    Kerstin redogjorde för arbetet med Club Show. 
    Styrelsen diskuterade kring Club Show rutiner gällande 
    betalningarna  
 
§ 17.10  Avelsansvarig 
  Nya punkter 
  17.10.1  Glaukom 
    Birgitta informerade om diskussioner som förs på Facebook 
     angående Norges krav på glaukomtest för avelsdjur. 
    En diskussion kring ämnet skulle vara önsvärt att ha med  
    de svenska uppfödarna. Ev kan en Facebookgrupp för  
    svenska uppfödare samt styrelsen/avelskommitten vara en lösning 
    Frågan tas upp igen på ett kommande styrelsemöte 
      
§ 17.11  Jaktansvarig 
  Kvarstående punkter 
  10.11.1   Central jaktprovverksamhet 
   Uppdraget kvarstår 
 
§ 17.12 Övriga funktionärer 
    
§ 17.13  Lokalavdelningarna 
  Kvarstående punkter 
  13.13.2   Karta Lokalavdelningarnas områden på hemsidan 
    Punkten kvarstår  
    
§ 17.14 Springertidningen och hemsidan 
  Kvarstående punkter 
  8.14.1   Fastställande av redaktionskommitténs ledamöter 
   Punkten kvarstår 
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  Nya punkter 
  17.14.1  Presentation av styrelsen till tidningen 
   Barbro påminde om att styrelsen ska skicka in presentationer
    
§ 17.15 RAS 
  Kvarstående punkter 
  16.15.1 Avelskonferensen 
   Reportage om avelskonferensen publiceras i tidningen 
   Rapport om avelskonferensen skickas till styrelsen 
   Styrelsen uppdrar Birgitta enligt ovan  
 
  Nya punkter 
  17.15.1  RAS 
   Så snart styrelsen fått underlaget för RAS, ska detta tas upp på ett 
   särskilt styrelsemöte. Birgitta redogjorde för arbetet. 
   Styrelsen uppdrar Birgitta att skicka ut underlaget till styrelsen 
   
§ 17.16 Fullmäktige  
  Nya punkter 
  17.16.1 Fullmäktige 
   Motion till SSRK angående avdelningstillhörighet skickas in  
   senast 30/9 
   Möjligheten att sänka kostnaden för Springertidningen är  
   under arbete. 
   Medlemsansvarig meddelas den nya medlemsavgiften för 2017 
    
§ 17.17 Övriga frågor 
  Nya punkter 
  17.17.1  Förråd, inventering 
    Peter har möjlighet att förvara klubbens inventarier och arkiv. 
     Styrelsen diskuterade saken och tar upp frågan senare. 
    En inventering bör också göras 
      
§ 17.18 Nästa möte 
  Nästa möte är ett telefonmöte torsdag 12/5 kl 20.00.  
   
§ 17.19 Mötets avslutande 
   Gunnar tackade de närvarande och avslutade mötet 
 
 
 
Vid protokollet 
 
 
 
Barbro Collin 
 
 
Justeras      Justeras 
 
 
 
  
Gunnar Petersson    Peter Lanning 
 


