
 

 

 

 

 

Protokoll vid telefonmöte Springerklubbens huvudstyrelse 20190618 

Närvaro: Lena Lind Carlsson, Karin Wigstand, Lotta Claeson, AnnMarie Skansen, Camilla 

Lundholm, Brita Sjöström, Maria Ljungmark, Helene Björkman, Eva-Lis Åkergården-Stenman 

 

§45.1 Mötets öppnande 

 Lena Lind Carlsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

§45.2 Val av justeringsman att jämte ordförande justera protokollet 

 Lotta Claeson valdes att jämte ordföranden justera protokollet. 

§45.3 Fastställande av dagordning och anmälan av övriga frågor 

Dagordningen fastställdes. Inga övriga frågor anmäldes. 

§45.4 Föregående protokoll 20190416 

Protokoll från mötet 20190416 lades med godkännande till handlingarna. 

§45.5 Inkommande post vecka 16-24 

 45.5.1 Information/åtgärdat 

 45.5.1.1 Privatperson – söker äldre hund för omplacering – LC svarat 

45.5.1.2 Springer Syd – anteckningar från Samrådsmöte – ML svarat och skickat 

anteckningar på sk-listan 

 45.5.1.3 Medelm – BPH – CL svarat  

 45.5.1.4 Agira – Bekräftelse rörlig ersättning – KW svarat 

 45.5.1.5 SSRK – Information - Ny viltspårdomare 



45.5.1.6 SKK – via ssrk – Information - SKK har påbörjat planeringen för femte 

programmet i serien SKK play för uppfödare och ämnet för årets program är 

ekonomi för uppfödare. Lansering av programmet sker torsdagen den 19 

september kl.19:30. 

45.5.1.7 SSRK – Remiss SKKs värdegrund – ML svarat 

 45.5.1.8 SSRK – information – Agria Breed Profile för Springer  

45.5.1.9 SKK - Bilder till Köpahund.se – ML skickat på sk-listan 

45.5.1.10 Medlem – BPH – CL svarat 

45.5.1.11 SSRK – information auktorisationer exteriördomare 

45.5.1.12 SLU – information forskningsnyheter 

45.5.1.13 via TT Pressmeddelande – Grillväder – Låt inte hunden smaka – 

skickat på sk-listan 

1. Har du gäster som inte är så vana vid hundar, be dem att inte bjuda från grillen. 
2. Ge inte hunden grillrester. Överblivna ben från fågel, fläsk, nöt, lamm och fisk kan orsaka 

stopp i tarmen på hunden. Dessutom kan de fastna i gommen eller matstrupen eller splittras 
till vassa bitar i mage och tarm. Även majskolv kan orsaka svåra problem. I värsta fall krävs 
operation. 

3. Feta såser och kryddor är inte hundmat. För mycket fett kan leda till att hunden får 
inflammerad bukspottkörtel och starkt kryddad mat kan orsaka kräkningar och diarré. 

4. Se upp med engångsgrillspett. Om hunden får i sig ett grillspett i trä kan det sticka hål på 
magsäcken. 

5. Om du vet att hunden fått i sig något olämpligt från grillen är det viktigt att se hur hunden 
påverkas. Försämras hundens allmäntillstånd eller att den verkar förstoppad ska du kontakta 
veterinär. 

45.5.1.14 Expobutiken – reklam 

45.5.1.15 SSRK – SKK – Nya krav – Skickat på sk-listan.  

Från 1 juli 2019 gäller skärpta krav på var man får röka på allmänna platser, 

detta gäller även för utställningsområdet. Alla arrangörer är skyldiga att 

informera om detta och vi har tagit fram en skylt ni kan använda. Läs mer 

på: www.skk.se/sv/utstallning/funktionarsinfo/utstallningsarrangor/handbok-

utstallningsansvariga/rokforbud-galler/ 

45.5.1.16 Apportören – korrektur – ML svarat 

45.5.1.17 SSRK – Information  
 
SKKs domarkommitté har vid möte 2019-05-14 justerat dokumentet 
’Upprättande av domarkompendium för exteriördomare’ som bifogas samt 
hittar ni det uppdaterade dokumentet på SKKs webbplats på följande länk: 

http://www.skk.se/sv/utstallning/funktionarsinfo/utstallningsarrangor/handbok-utstallningsansvariga/rokforbud-galler/
http://www.skk.se/sv/utstallning/funktionarsinfo/utstallningsarrangor/handbok-utstallningsansvariga/rokforbud-galler/


www.skk.se/sv/om-skk/det-har-ar-skk/skks-
organisation/kommitteer/domarkommitten/att-uppratta-domarkompendium/ 
 
45.5.1.18 SSRK – information – remiss skk  

45.5.1.19 – SKK – via SSRK - BPH – Information  

Beteende- och personlighetsbeskrivning hund  

SKKs mentalbeskrivning BPH är utvecklad för att passa alla raser. Beskrivningen 

lägger vikt vid att de egenskaper som beskrivs har en koppling till hundars 

vardagsbeteende. Idag rekommenderar SKK BPH för alla raser, undantaget de 

som Svenska Brukshundklubben har avelsansvaret för. Beskrivningen blev 

officiell våren 2012. I maj 2019 hade sammanlagt cirka 17 500 hundar 

genomgått BPH.  

Samtliga hundraser som har nått upp till 200 st BPH-beskrivna hundar får en så 

kallad 200-analys som produceras av Kommittén för hundars mentalitet, KHM. I 

200-analysen finns redogörelser för den variation i beteende hos rasen som 

framkommit vid beskrivningen. Även importerade hundars resultat ingår i 

analysen. 

45.5.1.20 Medlem – medlemsnummer – HB svarat 

45.5.1.21 SSRK – Information – Dreverklubben  

45.5.1.22 SSRK – information – remiss jaktprovsdomare 

45.5.1.23 Medlem – BPH – CL svarat 

45.5.1.24 Medlem – BPH – CL svarat 

45.5.1.25 SSRK – Information – Svenska Dvärghundsklubben  

45.5.1.26 Medlem – BPH – CL svarat 

45.5.1.27 SSRK – Information – Protokoll HS-möte 

45.5.1.28 SSRK – Information – Resepool 

45.5.1.29 Medlem – BPH – CL svarat 

Från föregående protokoll 

44.5.2.5 Ansökan om utökat rasregister. HB svarat en första gång, vidare 

handläggning HS. HB svarat. 

44.5.2.6 Mail från JIS, ML svarat en första gång, vidare handläggning HS. ML 

svarat.  

44.5.2.7 SSRK inbjudan presentation HD-utredning. - Ingen från 

Springerklubben hade möjlighet att delta. 

 

http://www.skk.se/sv/om-skk/det-har-ar-skk/skks-organisation/kommitteer/domarkommitten/att-uppratta-domarkompendium/
http://www.skk.se/sv/om-skk/det-har-ar-skk/skks-organisation/kommitteer/domarkommitten/att-uppratta-domarkompendium/


45.5.2 För åtgärd 

45.5.2.1 SKK – Regelkonferens 4-5/4 2020 – Diskuteras vidare på nästa 

styrelsemöte 

45.5.2.2 SKK - Nyheter för dig som arrangerar eller arbetar på hundutställning - 

 Maria skickar på sk-listan 

45.5.2.3 Sveriges hundungdom – Förfrågan om att teckna samarbetsavtal där 

ungdomar som blir medlemmar hos Sveriges Hundungdom också kan välja till 

medlemskap hos flera olika klubbar.  - ML svarat en första gång för vidare 

handläggning av HS – Huvudstyrelsen positiv till samarbete – ML kontaktar 

Sveriges hundungdom för samarbetsavtal gällande ungdomsmedlemskap. 

45.5.2.4 SKK – Information – Nyheter till dig som uppfödare - Maria skickar på 

sk-listan 

45.5.2.5 SKK – Information - Ny praxis för tillhandahållande av protokoll -

Handläggs vidare på nästa styrelsemöte. 

§45.6 Utgående post vecka 16-24 

 45.6.1 HB Medlemsansvarig – sk-listan – informationsbrev 

 45.6.2 HB – Welsh- Field- & Clumber-spaniel – utbildningsdag exteriördomare 

45.6.3 KW - Medlem – uppdrag – arbetsgrupp digital konferens 

 45.6.4 KW - Medlem – uppdrag – arbetsgrupp digital konferens 

§45.6 Ordförande 

 

§45.7 Vice Ordförande 

 45.7.1 Utbildningsdag för exteriördomare? 

 HB arbetar vidare med förslag till ev utbildningsdag. 

 45.7.2 Årets-priserna 

Huvudstyrelsen arbetar vidare med efterforskning av Årets-priserna & 

funderingar på hur framtidens Årets-priser kan se ut.  

 45.7.3 Springertidningen 

 Flyttas till nästa möte.  

§45.8 Sekreterare 

 45.8.1 Sponsring – Flyttas till nästa möte 



45.8.2 GDPR – Huvudstyrelsen har beslutat att följande information finns på 

hemsidan ”Springerklubben 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. Utförlig information 

gällande behandling av personuppgifter, finns på www.skk.se/pub”. ML skickar 

information på sk-listan. 

§45.9 Kassör 

45.9.1 Ekonomi - KW redogjorde för ekonomin som är god. 

45.9.2 Club Show - Huvudstyrelsen beslutar om förlängd anmälan till 29/6.  

45.9.3 Digitalisering av möten – projektgrupp - Projektgrupp initierad – KW 

kontaktperson  

45.9.4 Avrapportering sponsoravtal – Agria och uppföljning av upprättad 

handlingsplan för 2018. - Gott samarbete – KW kontaktperson 

§45.10 Utställningsansvarig 

 45.10.1 Rosetter till Club Show  

§45.11 Avelsansvarig 

45.11.1 Rasträffar i oktober - Sundsvall, Eskilstuna & Halmstad, lokaler via 

studiefrämjandet 

45.11.2 RAS – arbetet fortskrider 

§45.12 Jaktansvarig 

 45.12.1 Domare klar till vattenprov i augusti – Torbjörn Augustinsson  

§45.13 Övriga funktionärer 

 

§45.14  Lokalavdelningarna 

 

§46.15 Springertidningen & hemsidan 

 

§47.16 Övriga frågor 

 

§48.17 Nästa möte 

 19/7 kl.12:00 

§49.18 Mötets avslutande 

http://www.skk.se/pub


 

Vid protokollet 

 

 

 

Maria Ljungmark 

 

Justeras    Justeras 

 

 

 

Lena Lind Carlsson   Lotta Claeson 

 


