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Protokoll fört vid styrelsemöte i 
Springerklubbens huvudstyrelse 2017 01 31 
              

  Närvaro:   Gunnar Petersson, Barbro Collin, Kerstin Johansson,   
  Peter Lanning, Marica Teir, Ida Lindgren, Birgitta Petersson 
Frånvaro:   AnnMarie Skansen, AnnSofie Öhman 
 
§ 23.1 Mötets öppnande 
  Gunnar förklarade mötet öppnat. 
 
§ 23.2 Val av justeringsman att jämte ordförande justera protokollet 
   Kerstin valdes att jämte ordförande justera protokollet. 
 
§ 23.3 Fastställande av dagordning och anmälan av övriga frågor  
  Dagordningen fastställdes och kommer endast att behandla en fråga 
  Denna behandlas under §23.6 
 
§ 23.6     Ordförande 
  23.6.1    Statuter Årets Rallylydnadsspringer 
   Styrelsen konstaterar att statuterna är utformade så att det finns 
   utrymme för olika tolkningar. Detta har framkommit när flera personer 
   har påtalat detta i samband med publicerandet av årets 
   rallylydnadsspringer på Springerklubbens facebooksida.  
   Styrelsen diskuterade hur vi på bästa sätt ska hantera den uppkomna 
   situationen. 
   Det är helt klart så att styrelsen inte grantskat statuterna tillräckligt när 
   dessa godkändes, och att de därför inte helt uppfyller de intentioner 
   som fanns när priset skänktes. 
   Styrelsen tycker att det är viktigt att det nu blir rätt och statuterna 
   kommer därför att tydliggöras. 
   Den nuvarande listan ogiltigförklaras därför, med hänsyn till hur 
   statuterna var tänkta att tolkas. 
   Naturligtvis beklagar styrelsen det inträffade och en ursäkt kommer att 
    framföras  
   En ny lista på årets rallylydnasspringer kommer att räknas ut.  
   Ett förslag till förtydligande av statuterna, samt en ny lista tas fram av Ida. 
   Ett förslag till ursäkt tas fram av Ida och Marica, och styrelsen tittar på 
    dessa innan de godkänns 
   De nya statuterna, styrelsens ursäkt samt den nya listan kommer att 
   publiceras i Springertidningen, på hemsidan, samt på 
   Springerklubbens Facebooksida 
   Styrelsen beslutar enligt ovan 
 
§ 23.18 Nästa möte 
  Nästa möte blir ett telefonmöte torsdagen den 9/2 kl 18.00  
  
§ 23.19 Mötets avslutande 
   Gunnar tackade de närvarande och avslutade mötet 
 
Vid protokollet 
 
 
Barbro Collin 
 
Justeras    Justeras 
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Gunnar Petersson     Kerstin Johansson 


