Protokoll fört vid styrelsemöte i
Springerklubbens huvudstyrelse 2017 09 20
Närvaro:

Allan Grimling, Barbro Collin, Karin Wigstrand,
Birgitta Pettersson, Peter Lanning, Klas Åkervall
AnnMarie Skansen (deltog från och med §27.7.2
Frånvaro: Marica Teir, Kerstin Johansson
§32.1

Mötets öppnande

§32.2

Val av justeringsman att jämte ordförande justera protokollet
Klas valdes att jämte ordförande justera protokollet.

§32.3

Fastställande av dagordning och anmälan av övriga frågor
Dagordningen fastställdes.

§32.4

Föregående protokoll 2017 09 07
Protokollet lades till handlingarna

§32.5

Inkommande post
Kvarstående punkter
31.5.1.4
Inbjudan rasklubbstorget Sthlm hundmässa
Karin har kontaktat Östra angående montern. Östra kan inte
ansvara för montern i år
Uppdraget är slutfört
31.5.2.5
Checklista Agriasponsring
Uppdraget kvarstår
31.5.2.10
Förfrågan från tidningen Härliga Hund
Birgitta skickar in av styrelsen godkänt material
31.5.2.15
Fråga från medlemsansvarig ang byte av LA
Text ligger nu på hemsidan
Uppdraget är slutfört
31.5.2.16 Ansökan om bidrag A-prov från Östra
Bidraget är utbetalat
Uppdraget är slutfört
31.5.2.21
Valpköparmedlemskap
Barbro har besvarat mailet
Uppdraget är slutfört
32.5.1
Inkommande post SSRK post 37-38
32.5.1.1
Protokollsutdrag SKK
32.5.1.2
Info SKK-play för uppfödare
Länk läggs på hemsidan
Styrelsen uppdrar Barbro enligt ovan
32.5.2
Övrig post
32.5.2.1
Skrivelse My Dog från LA Väst
Lokalavdelning Väst ansöker om bidrag för sina kostnader i
samband med My Dog.
Styrelsen kommer att bevilja ansökan
Styrelsen uppdrar Barbro att svara Väst
32.5.2.3
Jaktprov/ Väst
LA Väst ska ha 2 jaktprov och vill ha godkänt från Springerklubben.
Peter har svarat Väst att SK godkänner ansökan.
Bidrag utgår för A-prov.
Styrelsen uppdrar Peter att påminna Väst om att inkomma med
bidragsansökan
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32.5.2.4

32.5.2.5

32.5.2.6

§32.6

Fråga ang kurser/Väst
Frågan gäller om man kan använda personer inom lokalavdelning
som betalda intruktörer inom avdelning.
Peter kontrollerar vad som gäller
Styrelsen uppdrar Peter enligt ovan
Reseräkning
Reseräkning från Torbjörn för springerklubbens jaktprov
Karin betalar ut enligt räkning
Offertförfrågan tidning
Punkten bordläggs till nästa möte

Ordförande
Kvarstående punkter
31.6.1
Förråd
Barbro har tagit fram ett förslag till avtal och skickat för påseende
till Peter. När Peter har godkänt avtalet så skickas det till hela
styrelsen för beslut
Styrelsen uppdrar Peter och Barbro enligt ovan
Karin ska titta på en ekonomisk lösning på släpvagnskostnad
samt lagringsutrymme på internet.
Uppdraget kvarstår
31.6.2

Fråga från Webmaster ang omorganisation galleriet
Allan har pratat med Annika och fått ett föslag på hur galleriet
kunde omorganiseras.
Styrelsen diskuterade hemsidan och ska se över det avtal vi har
med nuvarande webbmaster.
Styrelsen uppdrar Allan att prata med Annika

Nya punkter
32.6.1
Information ang utbildad Vård i det vilda intruktör
Medlem i Springerklubben har gått utbildningen Vård i det vilda
Hen erbjuder sig att komma och informera om utbildningen på
tex Samrådsmötet.
Styrelsen ska se om vi kan ta med detta på samrådsmötet.
§32.7

Sekreteraren
Kvarstående punkter
27.7.2
Lösenord webbmail, Kontrollpanelen
Lösenorden ska ändras och skickas till styrelsen
Styrelsen uppdrar Karin samt Barbro enligt ovan
31.7.1

Samrådsmöte
Datum för samrådsmötet blir 18 –19 november. Plats Vilsta
sporthotell, Eskilstuna.
2 representanter från varje lokalavdelning sponsras med kost och
logi. Övriga medlemmar är välkomna att delta men får själva stå
för kostnaden.Valberedningen och JIS ska bjudas in till mötet.
Styrelsen diskuterade ämnen att ta upp.
Styrelsen uppdrar Barbro att skicka inbjudan till lokalavdelningar,
valberedning och JIS. Inbjudan läggs också ut på facebook samt
hemsida

31.7.3

Resume protokoll på hemsidan
Barbro har skrivit en kort resume av föregående protokoll till
hemsidan
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31.7.6

Uppdatering medlemsbrev
Barbro har skrivit ett förrslag till uppdaterad medlemsbrev
Helene kontaktas angående uppdatering av medlemsbrevet
Styrelsen uppdrar Barbro enligt ovan

Nya punkter
32.7.1
Monter
LA Östra har avsagt sig ansvaret för montern på Stockholms
Hundmässa i år.
Styrelsen söker därför efter någon avdelning som kan ta på sig
detta.
Barbro gör en förfrågan på de sociala medierna + SK-listan samt
hemsida. SSRK ska tillfrågas om vi kan delta i deras monter
Styrelsen uppdrar Barbro enligt ovan
§32.8

Kassören
Rapport är lämnad på föregående möte

§32.9

Utställningsansvarig
Kvarstående punkter
29.9.1
Pokalfogde
Uppdraget kvarstår
31.9.1
Kontroll statuter Årets springrar
Viss kontroll är gjord men en del kvarstår
Uppdraget kvarstår

§32.10

Avelsansvarig
Nya punkter
32.10.1
RAS
Dokumentet är inskickat till SSRK för en förhandsbedömning.
De hade dock några invändningar, så därför dröjer det lite till.
SSRK planerar att ha det klart och godkänt på HS styrelsemöte i
oktober. RAS dokumentet kommer sedan att läggas ut
Springerklubbens hemsida så alla får ta del av det, innan det skickas
till SKK för slutgiltigt godkännande.
Ovanstående information läggs ut på hemsidan
Styrelsen uppdrar Birgitta enligt ovan

§32.11

Jaktansvarig
Kvarstående punkter
31.7.2
JIS på hemsidan
Uppdraget kvarstår

§32.12

Övriga funktionärer

§32.13

Lokalavdelningarna

§32.14

Springertidningen och hemsidan

32.15

RAS
Kvarstående punkter
29.15.1
RAS
se punkt 32.10.1
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§32.16

Fullmäktige
Kvarstående punkter
29.16.1
Uppdrag från FM
1 .Fullmäktige uppdrog styrelsen att redovisa kostnaderna för
funktionärer i samband med Club Show på Springerklubbens
hemsida:
Karin gör en redovisning av kostnaderna.
Redovisningen skickas först till styrelsen
Styrelsen uppdrar fortsatt Karin enligt ovan
31.16.1

Datum FM
Scandic Upplands/Väsby är bokat. Inbjudan har skickats på
SK-listan, samt finns få Springerklubbens facebooksidor samt
på hemsidan.
Uppdraget är slutfört

§32.17

Övriga frågor
32.17.1
Förklaring championat mm
En lättfattlig förklaring till olika meriter bör göras till hemsidan
Styrelsemedlem gör ett förslag. Tas upp på ett senare möte

§32.18

Nästa möte
Nästa möte blir ett telefonmöte innan samrådsmötet.

§32.19

Mötets avslutande
Allan avslutade mötet

Vid protokollet
Barbro Collin

Justeras
Allan Grimling

Justeras
Klas Åkervall
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