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Protokoll fört vid styrelsemöte i 
Springerklubbens huvudstyrelse 2017 06 01 
            

  Närvaro:   Allan Grimling, Barbro Collin, Karin Wigstrand,  
  Kerstin Johansson, Marica Teir, Klas Åkervall, AnnMarie Skansen  
     
§ 30.1 Mötets öppnande 
  Allan förklarade mötet öppnat. 
 
§ 30.2 Val av justeringsman att jämte ordförande justera protokollet 
   Klas valdes att jämte ordförande justera protokollet. 
 
§ 30.3 Fastställande av dagordning och anmälan av övriga frågor  
  Dagordningen fastställdes 
   
§ 30.4  Föregående protokoll (2017 04 05) 
  Protokollet lades till handlingarna   
   
§ 30.5  Inkommande post 
  Kvarstående punkter 
  29.5.1.1  Inbjudan avelskonferens SKK 18-19 nov 
   Bordläggs tills en officiell inbjudan kommer 
 
  29.5.2.2  Informationsmaterial svansproblem  
   Springerklubben har tagit del av den skrivelse JIS (Jaktspaniels i 
   Sverige) tillsänt SKK. Vi har också tagit del av de bilagor med 
    foton, en enkät angående svansproblem hos jaktvarianterna av 
   Engelsk Springer Spaniel och Cocker Spaniel, 
   forskningsrapporter mm. 
   Skrivelsen gäller en omprövning av kuperingsförbudet  för  
    spaniels av jakttyp. I England, Wales och Nordirland och 
    Skottland har arbetande jaktspaniels dispens från 
    kuperingsförbud. Ett undantag borde kunna göras för denna typ 
    av hund som i så stor utsträckning drabbas av skador, oftast vid 
   arbete då dessa hundars arbetssätt präglas av intensiva 
    svansrörelser under sökarbetet. 
   JIS hoppas att SKK kan ta till sig hur allvarligt situationen är och 
    att i förlängningen kunna hjälpa till att driva frågan vidare till SJV. 
   Som rasklubb för den Engelska Springer Spanieln stödjer vi 
   JIS skrivelse. 
   Ett protokollsutdrag skickas till JIS 
   Styrelsen beslutar enligt ovan 
   Beslutet var inte enhälligt då Allan avstod från att rösta och Karin 
   röstade emot 
            
  29.5.2.3  Apportören 
   Redaktören vill ha ev uppdaterade uppgifterna för rasklubben. 
   SK har ingen ändring att göra  
  29.5.2.4  BPH enkät SKK 
   Enkät angående sponsring av BPH av rasklubbar 
   Styrelsen uppdrar Barbro att svara 
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 29.5.2.5  Viltspårsprotokoll 
   Fråga från medlem om vem som ska ta emot viltspårsprotokoll 
   Fråga Peter om jaktkommitten ska ta emot viltspårsprotokollen 
   Styrelsen uppdrar Barbro enligt ovan, samt att därefter svara 
   medlemmen 
  29.5.2.6  Frågor ang medlemskap mm 
   Barbro har besvarat ett antal medlemsfrågor 
  29.5.2.7   Forskningsnyheter SLU 
  29.5.2.8  Angående kontroll av betalning valpförmedling/vuxna säljes 
   Kerstin Nilsson är informerad. 
   Karin har på grund av krångel med banken inte kunnat ordna 
   tittbehörighet än 
   Uppdraget kvarstår 
 
  30.5.1 Inkommande post SSRK post 19 -  22 
  30.5.1.1  Diciplinärenden SKK 
   Information 
  30.5.1.2  Nyhetsbrev SKK avel 
   Vidarebefodras till LA 
    30.5.1.3  SKK play 
   Information 
 
  30.5.1.4  SSRK protokoll 

  I SSRKs HS protokoll tas Funktionsbeskrivning Spaniel upp. 
  Förslaget är att man efter att ha sett utfallet på  
                        Funktionsbeskrivning Retriever ska titta på ett förslag att se om  
  nybörjarprov kan göras om till en funktionsbeskrivning för spaniel 
 
 30.5.1.5  BPH arrangörer 
  SKK vill att fler arrangerar BPH och utbildar sig 
  Informationen skickas till lokalavdelningarna 
  Styrelsen uppdrar Barbro enligt ovan 
 
 30.5.2    Övrig post 
 30.5.2.1  Uppsägning av medlemskap 
  På begäran av Helene Björkman, medlemsansvarig, 
  har styrelsen tagit beslut om att uppsägning av 
  medlemskap endast kan ske via mail eller post 
  Helene är meddelad beslutet  
   Styrelsen har beslutat enligt ovan 
 
30.5.2.2 Samarbetsförfrågan Försäkringsbolag 
  Frågeställaren kan inkomma med förslag till hösten 
  Styreslen uppdrar Barbro att meddela frågeställaren 
    
30.5.2.3  Ang Springertidningens kontaktman 
  Information att ny kontaktman för Springerklubbens 
  tidningstryckeri Pipeline 
 
30.5.2.4  Stamböcker 
  Monica Jansson har ett par kartonger med gamla 
  stamböcker, och undrar om styrelsen vill ha dem. 
  Styrelsen beslutar att Kerstin tar kontakt med 
  Monica för att hämta stamböckerna 
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§ 30.6  Ordförande 
  kvarstående punkter 
 Nya punkter 
  30.6.1  Banker 
   Karin har haft stora problem med att få ta över kontot på Nordea.  
   Styrelsen föreslår att klubben, när det är möjligt, avslutar kontot 
   hos Nordea och istället har alla bankkonton hos Swebank. 
   Karin rådfrågar klubbens revisorer om hur vi smidigt kan sköta 
   detta. Styrelsen tar beslut när vi har mer underlag för beslut 
   Styrelsen uppdrar Karin enligt ovan 
 
  30.6.2  SSRKs fullmäktige 
   Allan rapporterade från SSRKs fullmäktige 
   Protokollet har inte kommit ut ännu, men redan nu kan nämnas 
   att Springerklubbens motion angående att få tillhöra vilken 
   lokalavdelning man vill beviljades. 
   Styrelsen skickar in ett förslag på formulering av ny stadga till 
   SSRKs HS för godkännande. När den nya stadgan är godkänd 
   kommer våra medlemmar att fritt kunna byta avdelning om så  
   önskas. 
    
  30.6.3  Webbplatsen 
   På försök uppmanas styrelsens medlemmar att kortfattat lägga ut 
   nyheter mm på hemsidans anslagstavla. Styrelsen ska dock 
   meddela övriga i styrelsen innan inlägg görs 
   Styrelsen beslutar enligt ovan 
  
§ 30.7    Sekreteraren 

 Kvarstående punkter 
 27.7.2  Lösenord webbmail, Kontrollpanelen   
 Uppdraget kvarstår 

  28.7.1  Information om vinst valpköparmedlemskap 
   Uppdraget är slutfört 
  Nya punkter 
  29.7.1  Resepoolen 
   Det är fortfarande 1 lokalavdelning som inte betalat in sin del av 
   resepoolen.  
   Styrelsen uppdrar Barbro att påminna lokalavdelningen 
 
  29.7.2  Personangrepp 
   Barbro har svarat funktionären. Ett nytt mail skickas så  
   styrelsen är säker på att det första mailet kommeit fram. 
   Styrelsen uppdrar Barbro enligt ovan 
§ 30.8  Kassören 
  Kvarstående punkter  
  27.8.2  Inköp bokföringsprogram 
   Bokföringsprogram är inköpt. 
   Karin återkommer om den årliga kostnaden  
   Styrelsen uppdrar Karin enligt ovan  
 
 Nya punkter 
  30.8.1  Ekonomisk redovisning 
   AnnSofie har skickat en ekonomisk redovisning för april
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§ 30.9  Utställningsansvarig 
  Kvarstående punker 
  22.9.3  Sponsring BrattPets 
   Uppdraget är slutfört 
   
  27.9.1  Faställande av kommittemedlemmar 
   Utställningskommitténs ledamöter består av: 
   Kerstin Johansson, sammankallande, Peter Lanning, Malin 
   Reuterhäll och Camilla Lundholm. Maria Herbertsson avslutar sitt 
   arbete i kommitten efter Club Show 
   Styrelsen beslutar att fastställa kommittemedlemmar enligt ovan 
 
  29.9.1  Pokalfogde 
   Klubben behöver en ny pokalfodge, då Malin har  
    avsagt sig uppdraget. 
   Efterlysning av ny pokalfodge samt information om vad  
   uppdraget innebär skickas ut på sk-listan 
   Styrelsen uppdrar Kerstin enligt ovan  
  
  Nya punkter  
  30.9.1  Club Show budget 
   Allan kommer att representera klubben på Club Show.  
   Då detta inte var budgeterat ansöker Kerstin om en utökad budget 
   med 2 500 kronor.  
   Styrelsen beslutar enligt ovan. 
   Allan Grimling deltog inte i beslutet  
   
§ 30.10  Avelsansvarig 
   
§ 30.11  Jaktansvarig 
  Kvarstående punkter 
  27.9.1  Faställande av kommittemedlemmar 
  Uppdraget kvarstår 
  28.11.1  Styrelsens A-prov 
    Uppdraget kvarstår 
    
§ 30.12 Övriga funktionärer 
  Kvarstående punkter 
  27.12.1  Kontakt och tack 
   Ett tack till våra funktionärer kommer att publiceras i kommande nr 
   av springertidning. 
   Ett mail ska också skickas till funktionärerna 
   Uppdraget kvarstår 
    
§ 30.13  Lokalavdelningarna 
  Kvarstående punkter 
  25.13.1  Lokalavdelning Nedre Norra 
   Uppdraget är slutfört 
   Information samt ändring ska göras på hemsidan inklusive karta  
   Styrelsen uppdrar Barbro och Kerstin enligt ovan 
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§ 30.14 Springertidningen och hemsidan 
  Kvarstående punkter 
  27.14.1  Anvarig utgivare ST 
   Uppdraget kvarstår   
 27.14.2  Presentation av styrelse till tidning och hemsida 
   Uppdraget är slutfört 
   Saknade presentationer skickas in till ST nr 3 
   Inga presentationer läggs på hemsidan 
    
§ 30.15 RAS 
  Kvarstående punkter 
  29.15.1  RAS 
  29.15.2 Enkäter    
      
§ 30.16 Fullmäktige  
  29.16.1  Uppdrag från FM   
   1. Fullmäktige uppdrog styrelsen att redovisa kostnaderna för 
   funktionärer i samband med Club Show på SKs hemsida. 
   I korthet beror den höga kostnaden på ett bokföringsfel. 
   Styrelsen uppdrar Karin att redovisa kostnaderna. 
   En redovisning skickas först till styrelsen 
    
      2. Angående det missnöje som valberedningen tagit del av att 
    det finns bland Springerklubbens medlemmar. 
    Fullmäktiges mötesordförande föreslog att HS skulle ta kontakt 
    med valberedningen för att av dem få ta del av vad missnöjet 
    består av. Det är av stor vikt att styrelsen får vetskap om detta, 
    så att styrelsen kan göra något åt detta.  
    Styrelsen uppdrar Allan och Klas att kontakta valberedningen 
 
§ 30.17 Övriga frågor 
        
§ 30.18 Nästa möte 
  Nästa möte blir ett telefonmöte i mitten av augusti. Om behov uppstår kallas 
  styrelsen till ett tidigare telefonmöte 
  
§ 30.19 Mötets avslutande 
   Allan tackade de närvarande och avslutade mötet 
 
 
 
 
Vid protokollet 
Barbro Collin 
 
 
     
 
 
 
 Justeras      Justeras 
Allan Grimling   Klas Åkervall 
 
 


