
Svenska Pointerklubben styrelsemote via telefon 2020-01-15 kl. 19.00 

Narvarande: Bjerke Andersson, B-0 Johansson, Hemik Standertskjold, Henrik Nilsson, 
Jimmy B01jesson, Kent Svensson, Kerstin Frandegard, Rolf Sandstrom, Staffan Emmoth. 

§ I Ordforande oppnar motet.

§2 Kallelse av motet godkandes.

§3 Dagordningen godkandes.

§4 Jimmy Borjesson valdes somjusteringsman.

§5 Ordforande gick igenom foregaende motesprotokoll, Kerstin patalade att arsmotes helgen
som styrelsen tidigare beslutat ska genomforas i Arlandaomradet ej var protokollfort i senaste
motesprotokollet. Darfor noteras i detta protokoll att sa ocksa beslutades pa senaste
styrelsemotet.

§6 Sekreteraren redogjorde for hanteringen av elithunds diplomet som Eva-Mia Sjolin
kommer tillverka och utdelas i samband med arsmotet.

§7 Kassoren redogorelse att klubben innehar 306 000 kr i kontanta medel och ca 500 000 kr
som ar placerade, kassoren invantar arsbokslut infor nasta mote.

§8 FA-PUR redogorelse, Inget mote har varit, provtabla for 2020 har gatt ut pa FA-hemsida
som Janne Andersson skickat, fragestallningar varfor Pur inte har nagra moten till Kerstin
som betonar att sammankallande ej skickar kallelse trots pastotningar.

§9 FA-DURK informerar om vinter SM i Abisko 2-5/4 med sista anmalan 30/1 1-19. Dar har
en efteranmalan inkommit en manad efter anmalningstid gatt ut, foraren har muntligt fatt
felaktiga uppgifter av Jan Andersson om bl a anmalningstider och vem som arrangerar provet.
Durk har kommit med ett f6rslag att provledningen far skjuta pa anmalningstiden som de
sjalva tycker passar. Styrelsen beslutade att man f6rhaller sig till regelverket i
forhandsanmalan och ej andrar sista anmalnings dag.

§IO FA-VU har problem att ga vidare i beslutsprocessen dar man inte kommer framat med
beslut som ar tagna. Tva motesprotokoll ar osignerade med tagna beslut som VU:s
sammankallande haller pa. Dagordning och kallelser skickas ut med alltfor kort varsel dar
aktuella och pagaende arenden allt som ofta inte ar medtagna osv. SvPK:s styrelse har inte
fortsatt fortroendet for sammankallande  da det fortlopande vi sat sig
vara alltfor stora brister i utforandet av uppdraget som sammankallande i VU. 
ar aven sammankallande i PUR dar samma olampliga arbetssatt bekraftas av SvPK:s
representant i den kommitten.

§ 11 Huvudprovet 2020 i Brnksvallarna 18-20/9 ar klart med provledare Stefan Sandnas och
kommissarie Kajsa Wallstrom. 

§ 12 Arsmoteshelgen 9-10/5 i anslutning till Arlanda har Staffan Emmoth kommit med ett
forslag med boende pa en Herrgard med sjalvhushallning togs emot positivt av styrelsen.
Bjerke har ett forslag med fysiskt styrelsemote i anslutning till arsmoteshelgen vilket styre!sen






