Protokoll vid telefonmöte Springerklubbens huvudstyrelse 20190416
Närvaro: Lena Lind Carlsson, Karin Wigstand, Lotta Claeson, AnnMarie Skansen, Camilla
Lundholm, Brita Sjöström, Maria Ljungmark, Helene Björkman

§44.1

Mötets öppnande
Lena hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§44.2

Val av justeringsman att jämte ordförande justera protokollet
Camilla Lundholm valdes att jämte ordföranden justera protokollet.

§44.3

Fastställande av dagordning och anmälan av övriga frågor
Dagordningen fastställdes. Inga övriga frågor anmäldes.

§44.4

Föregående protokoll 20190219
Protokoll från mötet 20190219 lades med godkännande till handlingarna.

§44.5

Inkommande post vecka 8-15
44.5.1 Information/åtgärdat
44.5.1.1 Mail angående skänkt medlemskap. HB svarat.
44.5.1.2 Medlem angående datum för årets Club Show. CL svarat.
44.5.1.3 Springer Väst angående årsmöte & konstituerande. ML åtgärdar.
44.5.1.4 Springer Väst angående a-prov. KW svarat.
44.5.1.5 Medlem ang flytt. HB svarat.
44.5.1.6 Information från MG Events.
44.5.1.7 Agria ang samarbete och medlemslista. KW svarat

44.5.2.8 SSRK, rapportera in ny styrelse. ML svarat
44.5.1.9 Exopbutiken, reklam
44.5.1.10 SSRK, info ang kommittéprotokoll på SSRKs hemsida
44.5.1.11 Springer Väst ang broscyrer. KW svarat
44.5.1.12 SSRK information ang CUA-utbildning
44.5.1.13 Mail ang jaktprov. AMS svarat
44.5.1.14 Agria information
44.5.1.15 Medlem ang BPH, CL svarat
44.5.1.16 SSRK – information - Remiss utbildning till viltspårdomare
44.5.1.17 SSRK – information – SBK - Alla som är auktoriserade
tävlingssekreterare i bruks eller rallylydnad innan 2019-05-15 blir automatiskt
auktoriserade tävlingssekreterare i lydnad oavsett om man tjänstgjort på
lydnadstävling eller inte. Från och med 2019-05-15 gäller dock de vanliga
auktorisationsbestämmelserna även för dessa tävlingssekreterare när det gäller
hur ofta man ska tjänstgöra på en lydnadstävling för att bibehålla sin
auktorisation. Tävlingssekreterare i bruks eller rallylydnad som auktoriseras
från och med 2019-05-15 blir enbart tävlingssekreterare i den gren man gått
utbildning för.
44.5.1.18 SSRK - information – inbjudan SBK till regelkonferens i lydnad,
rallylydnad och bruks/Nordic Style 4-5/4 2020.

44.5.2 För åtgärd
44.5.2.1 SSRK Inbjudan FM 18-19/5-19, sista svarsdatum 8/4-19. Se §44.13.
44.5.2.2 SSRK Inbjudan Funktionärsträff 6-7/4 2019, sista svarsdatum 25/3-19, ingen från HS hade möjlighet att delta.
44.5.2.3 Vethem angående digital veterinärtjänst. Ingen åtgärd för närvarande.
44.5.2.4 Mail från försäkringsbolag ang samarbete – ML svarar.
44.5.2.5 Ansökan om utökat rasregister. HB svarat en första gång, vidare
handläggning HS. – Tillstyrker – HB svarar.
44.5.2.6 Mail från JIS, ML svarat en första gång, vidare handläggning HS. ML svarar.
44.5.2.7 SSRK inbjudan 11/5-19 ang presentation HD-utredning, sista
svarsdatum 1/5-19. LC frågar om CG kan.
44.5.2.8 SSRK – funktionärsträff – Åtgärdat ML

§44.6

Ordförande

§44.7

Sekreterare
44.7.1 Från samrådsmöte, bidragsstorlek på mässor, mässor olika många dagar
- KW tar fram förslag på riktlinjer.
44.7.2 Från samrådsmöte, medlemsregister – epost obligatoriskt fält
- HB tar kontakt med Webbmaster ang förslag på formulär för medlemskap till
hemsidan.
44.7.3 Från samrådsmöte, digitala möten – ex vid avelskonferens –
uppsamlingsgrupper via ”livestreaming” – arbetsgrupp?
- KW ansvarar för att en ev projektgrupp bildas.
44.7.4 Från samrådsmöte, folder att skicka med valpköpare?
- KW har haft kontakt med Västra och Östra för idéer till ev folder, frågan
kommer även att skickas på sk-listan.
44.7.5 Uppdatering alla listor efter FM – ML åtgärdat

§44.8

Kassör
44.8.1 Från samrådsmöte, möjlighet till digital konferens – arbetsgrupp –
”projektdirektiv” – åtgärdat se 44.7.3
44.8.2 Informationsskrift för uppfödare – A5 – syfte, information till enskilda –
hundägare varför medlemskap i Springerklubben – åtgärdat se 44.7.4
44.8.3 Förråd – i dagsläget två förråd, kan sorteras ned till ett förråd. KW och
LLC får fullmakt att åtgärda.
44.8.4 Ekonomisk rapport – KW skickar kvartalsrapport på styrelsemailen.

§44.9

Utställningsansvarig
44.9.1 Club Show – Det blir buffé på kvällen på hotell Scandic väst. CL
uppdaterar hemsidan med information. Domare till CS 2020 blir några domare
som dömt i Sverige tidigare. CL undersöker möjligheter till framtida domare till
CS 2021.

§44.10

Avelsansvarig
44.10.1 Planering inför uppfödarträffar – LC ser över eventuella datum och
platser – Genomgång av RAS – skickar på SK-listan om förslag till vad det kan
diskuteras om på träffarna.

§44.11

Jaktansvarig
44.11.1 Provdatum – Springerklubbens provdatum - vattenprov 3/8 i
Värmskog, 29/9 nybörjarprov i Vårgårda.

§44.12

Övriga funktionärer
Vice ordförande
44.12.1 Årets-prisernas vandringspriser – Ny form på vandringspriser för
kommande Årets-priser kommer arbetas fram. ML kontaktar 2016 års Åretspristagare.
44.12.2 Springertidningen – stor kostnad – vad finns för möjligheter till andra
alternativ? HS ser över olika alternativ.
44.12.3 Utbildningsdag för exteriördomare – HB ser över olika alternativ och
tillfrågar andra klubbar om ev intresse finns för samarbete kring
utbildningsdag.
44.12.4 GDPR - text från SSRK via medlem – beslut tas att SSRKs text skall
anpassas till och användas av Springerklubben. Information skickas till LA via
SK-listan. ML åtgärdar
Svenska Spaniel och Retrieverklubben följer Dataskyddsförordningen GDPR. Därför vill
vi göra dig uppmärksam på att de personuppgifter som du skickar kan komma att
sparas för vidare kommunikation och dokumentation.
Ovanstående text har SSRK på sin mailfot.
SSRK lagrar personuppgifter för att kunna fullgöra relationen till dig. Genom att betala
denna faktura lämnar du dina personuppgifter och därmed godkänner du att SSRK
lagrar och behandlar dessa.
Ovanstående text har SSRK på sina fakturor.

§44.13

Fullmäktige SSRK
44.13.1 FM SSRK – Delegater – LC och EW representerar Springerklubben
44.13.2 FM SSRK – Suppleanter – KW är suppleant
44.13.3 FM SSRK – Motioner – Motioner gås igenom inför FM
44.13.4 FM SSRK – Proposition – Propositioner gås igenom inför FM

§44.14

Lokalavdelningarna

§44.15

Springertidningen & hemsidan

§44.16

Övriga frågor

§44.17

Nästa möte
Telefonmöte 18 juni kl. 18:30

§44.17

Mötets avslutande

Vid protokollet

Maria Ljungmark

Justeras

Justeras

Lena Lind Carlsson

Camilla Lundholm

