Springerklubben
Protokollssammandrag för möte 05-2019, protokoll 46
Datum:

20190719

Typ av möte:

Styrelsemöte

Närvarande:

Lena Lind Carlsson, Karin Wigstand, Lotta Claeson, AnnMarie
Skansen, Camilla Lundholm, Brita Sjöström, Maria Ljungmark,
Eva-Lis Åkergården-Stenman

Följande ärenden hanterades och beslut togs på mötet:
Under utestående uppdrag







SKK – Regelkonferens 2020 – Beslut: Springerklubben har i dagsläget inget behov av
att skicka någon representant då klubben inte anordnar dessa tävlingar
SKK - Nyheter för dig som arrangerar eller arbetar på hundutställning - ML har har
skickat på sk-listan
Sveriges hundungdom – Förfrågan om att teckna samarbetsavtal där ungdomar som
blir medlemmar hos Sveriges Hundungdom också kan välja till medlemskap hos flera
olika klubbar. Beslut: Huvudstyrelsen positiv till samarbete – KW är nu
kontaktperson, KW går igenom och tecknar samarbetsavtal.
SKK – Information – Nyheter till dig som uppfödare - ML har skickat på sk-listan
SKK – Information - Ny praxis för tillhandahållande av protokoll – Beslut: HS beslutar
att i enlighet med SKKs avrådan att inte lägga ut styrelseprotokoll på
Springerklubbens hemsidan. Det kommer fortsättningsvis att publiceras en
sammanfattad styrelserapport från respektive möte på hemsidan med den
information som är av intresse för medlemmar. Medlemmar kan mot en summa av
50kr beställa fullständigt styrelseprotokoll, kontaktperson är KW. Summan betalas in
på Springerklubbens postgirokonto 338625-7 och märkes med protokoll nrXX och
namn. Mail skickas till kassor@springerklubben.org med namn och adress samt vilket
protokoll som önskas.

https://www.skk.se/sv/om-skk/det-har-ar-skk/skksorganisation/kommitteer/foreningskommitten/Foreningspaketet/Kommunikation/#protokoll

Under nya ärenden





SKK – inbjudan rasklubbstorget SHM 2019, anmälan senast 191001 – LC kontaktar
tidigare års ansvaring för SHM
Ersättning för arbete under mässor – HS beslutar att ersätta lunch/kaffe till en
summa av 125kr/person och dag max 4 personer/dag samt parkeringsavgift mot
uppvisande av kvitto. På byggtid ersätts parkeringsavgift mot uppvisande av kvitto
och kaffe/kaka till en summa av 60kr/person.
SSRK – remiss – ansökan utbildning viltspårsdomare – HS tillstyrker remissen
angående utbildning av fler viltspårsdomare då det efterfrågas.

Under ordförandes rapport


Projektgrupp Videokonferenser – KW kontaktperson – har kontakt med
projektgruppen och ska diskutera vidare handläggning

Under vice ordförandes rapport


Årets priser – HS beslutade att from 2019 ska årets Springrar, vandringspriser och
pärmar finnas på CS till allmän beskådning. Priserna delas inte ut utan fotas
tillsammans med vinnarna. HS ansvarar för att vinnare dokumenteras. Vinnarna av
årets priser ombedes att skicka bild per post med information om hunden, hundens
fullständiga namn, ägare och uppfödare mm till utställningsansvarig,
utstallning@springerklubben.org

Under kassörens rapport



Ekonomi – KW redogör för klubbens ekonomi som är god, men vissa åtgärder
behöver göras för att ekonomin inte skall urholkas på sikt
Förråd – Uppsägning av ett förråd – Nu finns ett förråd Shurgaard Örebro, nytt kodlås
är inköpt.

Under avelsansvarigs rapport


Arbetet med Ras-träffarna fortskrider. Datum 13/10 Sundsvall, 20/10 Eskilstuna och
27/10 Halmstad. Beslut: Minst 10 anmälningar/tillfälle för att Ras-träffarna ska
genomföras.

Vid tangenterna
Maria Ljungmark

