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Protokoll fört vid styrelsemöte i 
Springerklubbens huvudstyrelse 2017 01 24 
              

  Närvaro:   Gunnar Petersson, Barbro Collin, Kerstin Johansson,   
  Peter Lanning, AnnSofie Öhman Marica Teir, AnnMarie Skansen 
Frånvaro:  Ida Lindgren, Birgitta Petersson 
 
§ 22.1 Mötets öppnande 
  Gunnar förklarade mötet öppnat. 
 
§ 22.2 Val av justeringsman att jämte ordförande justera protokollet 
   Peter valdes att jämte ordförande justera protokollet. 
 
§ 22.3 Fastställande av dagordning och anmälan av övriga frågor  
  Dagordningen fastställdes 
   
§ 22.4  Föregående protokoll (2016 11 08) 
  Protokollet lades med godkännande till handlingarna  
    
§ 22.5  Inkommande post 
  Kvarstående punkter 
  19.5.2.10  Översyn av regler för hälsoprogram 
    Uppdraget kvarstår 
  22.5.1 Inkommande post SSRK vecka 45- 
  22.5.1.1  Seminarie för ringsekreteraransvariga 
   22.5.1.2   Ny version av Katalog för PC, för utställningar 2017 01 01 
  22.5.1.3  Nya Viltspårsregler 2017-01-01 

22.5.1.4  Ansökan om utställningar 2019 
 22.5.1.5  Nya utställnings- och championatsbestämmelser 

22.5.1.6  Utvärdering av AD/HD-index 
22.5.1.7  Ny praxis för inbjudan av utländska exteriördomare 
22.5.1.8  Auktorisationer exteriördomare 
22.5.1.9  SKKs Uppfödarutbildning 
22.5.1.10  Protokoll HS-möte 26-27 november 2016 
22.5.1.11  Information SKKs organisationsutredning samt enkät 

   Enkäten ska besvaras senast 30/3 
   Punkten bordläggs till ett senare möte 
 
  22 5 2  Övrig post 
  22.5.2.1  Offertförslag tidningen. Se punkt 18.8.2 
  22.5.2.2  Remissvar SKKs org.utr P. Andersson 
  22.5.2.3  Ansökan resebidrag Västerbotten/Norrbotten 
   Ansökan är beviljad  med 4111:- och bidraget utbetalat 
   Styrelsen har beslutat enligt ovan 
  22.5.2.4  Beskrivning till MY Dog 
   My dog efterfrågade en beskrivning av klubben. Ing-Mari,  
   LA Väst föreslog en text som styrelsen har godkänt 

22.5.2.5  Ang Gävle/Dalas framtid från LA Gävle/Dala 
   LA har ställt frågor angående avdelningens framtid om  
   det inte går att få en ny styrelse 
   Gunnar har besvarat frågorna 
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22.5.2.6  Angående avgift uppfödarlistan från Monica Jansson 
   Monica Jansson frågar varför styrelsen beslutat att ta bort 
   avgiften för att få stå på hemsidans uppfödarlista 
   Styrelsen uppdrar AnnSofie att svara Monica 
   22.5.2.7  Syd: delegater FM 
   LA Syd har anmält delegater till FM 
  22.5.2.8  Fråga ang statuter Årets Rallylydnadsspringer 
   Frågan är besvarad 
  22.5.2.9  Ansökan om bidrag Stockholms hundmässa från Östra 
   LA Östra ansöker om bidrag för kostnade för monter på 
   Stockholm hundmässa med 3096:- 
   Styrelsen beslutar att bevilja ansökan och uppdrar AnnSofie att 
   betala  

22.5.2.10  Fråga angående byte lokalavdelning 
   Frågan gäller medlem som vill byta tillbaka till den avdelning  
   medlemmen geografisk tillhör 
   Styrelsen beslutar att bevilja ansökan samt  
   Uppdrar Barbro att svara 
  22.5.2.11  Anmälningar/frågor ang spronsring BPH, se punkt 20.17.1 
 
 § 22.6  Ordförande 
      
§ 22.7    Sekreteraren 
  20.17.1  Sponsring BPH 
  Barbro har lämnat ett förslag på hantering/rutiner. Styrelsen 
   gjorde några ändringar. Reglerna läggs, efter ändringarna, ut på 
   hemsida, FB och i tidningen, samt skickas till de som ansökt om 
   sponsring. 
   Styrelsen beslutar enligt ovan, samtt ger Barbro i uppdrag att 
   ombesöja besluten    
§ 22.8  Kassören 
  Kvarstående punkter 
  18.8.2  Tidningsoffert 
   AnnSofie har jämfört de 3 offertar som inkommit, på tidningstryck 
   för 2017 års 4 nummer. Styrelsen valde det tryckeri Pipeline, som 
   inkommit med de bästa villkoren och den lägsta kostnaden. 
   AnnSofie meddelar Pipeline, samt de övriga tryckerierna. 
   Styrelsen beslutar enligt ovan  
     
  Nya punkter 
  21.8.1  Ekonomisk redovisning 
   Aktuella månadsrapporter är utskickade till styrelsen. 
   Styrelsen konstaterar att ekonomin är god 
     
§ 22.9  Utställningsansvarig 
  Nya punkter 
  22.9.1  Jaktprovsresultat mm 
   Kerstin har tittat på möjligheter och kostnad för att vi SKKs 
   Lathunden få resultat från utställning och prov, samt 
   olika avelsrelaterade upplysningar  
   Kerstin kontrollerar med Birgitta angående Lathunden, och ser 
   sedan över den bästa lösningen. 
   Klubben provar sedan under ett år och gör sedan en utvärdering 
   Styrelsen beslutar och uppdrar Kerstin enligt ovan 
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  22.9.2  Delsponsring av lunch vid Club Show 
   Då det inte finns någon restaurang på platsen för 2017 års Club 
    Show föreslår utställningskommitten att klubben sponsrar lunch.  
    Styrelsen diskuterade olika lösningar och överlåter till 
   utställningskommitten att ta fram en lämplig lösning 
   Styrelsen uppdrar utställningskommitten enligt ovan 
 
  22.9.3  Sponsring BrattPets  
   Springerklubben har fått ett erbjudande om sponsringsavtal av 
   BrattPets. Avtalet ser i stort bra ut, med vissa omformuleringar 
   Styrelsen uppdrar Kerstin att ha fortsatt kontakt med BrattPets 
   och att föreslå ändringar/omformuleringar 
 
§ 22.10  Avelsansvarig 
  Kvarstående punkter 
  18.10.2  Funktionsbeskrivning 
   Uppdraget kvarstår 
   
§ 22.11  Jaktansvarig 
  Nya punkter 
  22.11.1  SKs förråd 
   Helene Björkman kommer inte längre att ha möjlighet att förvara 
   SKs material. Materialet kommer att flyttas till Peter, som har 
   utrymmen som är lämpliga. 
   Styrelsen tackar Helene för den tid vi fått använda hennes förråd. 
   Peter ombesörjer flytten, och hyr då ett lämpligt fordon 
   Styrelsen beslutar enligt ovan samt 
  Uppdrar Peter att ombesörja flytten 
  22.11.2  Jaktprov 
   Peter har börjat planera för ett jaktprov och återkommer vidare i 
   ärendet 
    
§ 22.12 Övriga funktionärer 
    
§ 22.13  Lokalavdelningarna 
  Nya punkter 
  22.13.1  Minnesanteckningar samrådsmöte 2016 
   Barbro skriver minnesanteckningarna och skickar till styrelsen för  
   godkännande. Minnesanteckningarna ska sedan publiceras i  
   tidningen samt skickas till lokalavdelningarna 
   Styrelsen uppdrar Barbro enligt ovan 
  
§ 22.14 Springertidningen och hemsidan 
    
§ 22.15 RAS 
         
§ 22.16 Fullmäktige  
  Kvarstående punkter 
  21.16.1  Fullmäktigehandlingar 2017 
   Styrelsen fortsätter att sammanställa fullmäktigehandlingarna 
   för genomgång på nästa möte  
   En uppmaning att anmäla delegaterna skickas till 
    lokalavdelningarna av Barbro 
   Gunnar vidtalar lämplig mötesordförande. 
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§ 22.17 Övriga frågor 
        
§ 22.18 Nästa möte 
  Nästa möte blir ett telefonmöte vecka 6  
  
§ 22.19 Mötets avslutande 
   Gunnar tackade de närvarande och avslutade mötet 
 
 
 
Vid protokollet 
 
 
 
 
Barbro Collin 
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Gunnar Petersson   Peter Lanning 
 
 
 
 
 
 


