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Protokoll fört vid styrelsemöte i 
Springerklubbens huvudstyrelse 2018 03 06 
            
  Närvaro:   Allan Grimling, Barbro Collin, Peter Lanning, 
    Klas Åkervall, AnnMarie Skansen, Kerstin Johansson   
         Karin Wigstrand. 
  Frånvaro:  Birgitta Pettersson, Marica Teir 
   
§36.1                Mötets öppnande 
 
§36.2 Val av justeringsman att jämte ordförande justera protokollet 

 Karin valdes att jämte ordförande justera protokollet. 
 

§36.3 Fastställande av dagordning och anmälan av övriga frågor  
  Dagordningen fastställdes.  
  
§36.4  Föregående protokoll 2018 02 17-18 
 Protokollet är inte klart och tas upp på nästa möte   
   

  §36.5  Inkommande post 
  Kvarstående punkter  

35.5.1.3 Dataskyddsförordningen  
    Allan kontaktar SKKs juridiska i ämnet 
   GDPR tas upp som information på samrådsmötet 
   Karin frågar Lotta Djerf om hon kan komma och informera  
   om GDPR på samrådsmötet 
   Styrelsen uppdrar Allan och Karin enligt ovan 
  
   35.5.2.7   Förslag ändring av statuter Rallylydnad  
   Ida Lindgren ombeds förtydliga sitt förslag 
   Därefter fattar styrelsen beslut i frågan 
   Styrelsen uppdrar Barbro att kontakta Ida 
 
   36.5.1 Inkommande post SSRK post vecka 2 - 7    
  36.5.1.1   Inbjudan SSRK funktionärsträff 
    Anmälan senast 26/3. Tas upp på konstituerande mötet 
  36.5.1.2  Auktoration 2 spanieljaktprovsdomare 
  36.5.1.3  Utbildningstillfälle HD-index  
   Anmälan senast 16/4. Tas upp på konstituerande mötet  
  36.5.1.3  Inbjudan live info SKK utbildningskommitte 
   Anmälan senast 6/4. Tas upp på konstituerande mötet 
 
 34.5.2  Övrig post 
  36.5.2.1  Nerläggning LA Skaraborg 
   LA Skaraborg har inte kunnat få ihop en styrelse på sitt årsmöte 
    och ansöker nu om nerläggning. De vill tillhöra LA Väst. 
   Skaraborg har skickat in sina kvarstående ekonomiska tillgångar 
    till HS för vidarebefordran till LA Väst 
   LA väst kommer att tillfrågas om de vill att Skaraborgs medlemmar 
    flyttas över till dem. Om de svarar ja; kommer LA Skaraborg att 
   upphöra och deras medlemmar kommer att tillhöra LA Väst.  
   Skaraborgs ekonomiska tillgångar flyttas då över till Väst 
   Styrelsen uppdrar Karin att fråga Väst samt, vid ett positivt besked, 
   flytta Skaraborgs ekonomiska tillgångar till LA Väst 
   Styrelsen beslutar enligt ovan 
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  36.5.2.2   SLU nyhetsblad  
  36.5.2.3  Pärm årets bruksspringer 
   Pärmarna för Årets springrar samlas in på lämpligt sätt och 
   arkiveras 
   Styrelsen uppdrar Barbro att informera Petra 
  
  36 5 2 4   Inbjudan jaktkurs och lydnadskurs från Cockerklubben 
   Båda kurserna är utlagda på hemsidan 
 
  35.5.2.5  Annonsering valpförmedling 
   En fråga angående annonsering på Springerklubbens 
    valpförmedling har inkommit från en dansk uppfödare. 
   Det går bra att annonsera på vår hemsida förutsatt att uppfödaren 
   är medlem samt uppfyller de krav Springerklubben har för 
    annonserin 
   Styrelsen uppdrar Barbro att meddela valpförmedlaren 
 
  35.5.2.6  Fråga ang sponsring till LA 
   Frågan gäller sponsring från Bratt Petts. Detta tas upp med Bratt 
    Petts, samt för diskussion på samrådsmötet   
   Styrelsen uppdrar Barbro att svara frågeställaren 
         
§36.6  Ordförande 
 
§36.7  Sekreteraren 
  Kvarstående punkter 
  35.7.2  Anmälningsförfarande till Årets Springrar  
   Barbro har skickat ett förslag till styrelsen. 
   Tas upp för beslut senare    
    
§36.8 Kassören 
  Kvarstående punkter 
  35.17.1  Arvode Webbmaster 
   På föregående styrelsemöte beslöts att Webbans arvode höjs  
   till 300 kr från nuvarande 200 kr 
   Styrelsen beslutar enligt ovan 
 
  Nya punkter 
  36.8.1  Ekonomisk rapport  
    
§36.9   Utställningsansvarig 
  Kvarstående punkter 
  Kvarstående punkter 
  33.14.1    Sponsring Agria  
   Kerstin fortsätter diskussionen med Agria kring formuleringar i 
    avtalet. Blir avtalet inte klart innan FM, lämnas det över till 
   styrelsen 
   Styrelsen uppdrar Kerstin enligt ovan 
 
§36.10  Avelsansvarig 

   
§36.11  Jaktansvarig 
        
§36.12   Övriga funktionärer 
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  §36.13  Lokalavdelningarna 
  Kvarstående punkter 
  31.7.1   Samrådsmöte 
    Arbetet med det sista detaljerna i programmet fortsätter 
    Styrelsen uppdrar Karin enligt ovan 
 
 §36.14  Springertidningen och hemsidan 
  Kvarstående punkter 
  34.14.2   Text om JIS/hemsida 
     Styrelsen tar upp det med JIS i samband med samrådsmötet 
    Styrelsen uppdras enligt ovan 
 
 §36.14  RAS  
 
§36.16  Fullmäktige 
     Kvarstående punkter 
         33.16.1  Fullmäktigehandlingar 
   Styrelsen gjorde en sista genomgång av fullmäktigehandlingarna 
  Nya punkter 
  36.16.1  Tryck av FM handlingar mm 
   Barbro lämnar handlingarna för tryck hos Studiefrämjandet.  
   samt informerar deltagare på fullmäktige att det är 
   önskvärt att de själva tar med sej handlingarna. 
   Detta för att minimera tryckningen av FM handlingar. 
   USB minnen inköps till styrelsen, där all nödvändig information mm 
   kommer att läggas in.  
   Dagordning för konstituerande mötet, övrig information samt 
   extern hårddisk, pärmar mm lämnas över på FM  
   Styrelsen uppdrar Barbro enligt ovan  
    
§36.17  Övriga frågor 
     
§36.18 Nästa möte 
  Nästa möte bestäms senare 
    
§36.19 Mötets avslutande 
  Allan avslutade mötet   
 
 
Vid protokollet 
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