Springerklubben

Protokollssammandrag för möte 01-2020, protokoll 49
Datum:

20200120

Typ av möte:

Styrelsemöte, telefonmöte

Närvarande:

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

Följande ärenden hanterades och beslut togs på mötet:

Under utestående uppdrag
•
•
•
•
•
•

•

via TT – Pressmeddelande - Julen är en farlig tid för våra husdjur – ML har skickat på
sk-listan
SSRK – Information – Rådgivande riktlinjer för ekonomiska ersättningar för
funktionärer inom SSRKs avdelningar och rasklubbar
via TT – Pressmeddelande – Polishunden Lisa nosade upp sju stulna båtmotorer – ML
skickat på sk-listan
via TT – Information – Tusentals bilister med lösa hundar i kupén – ML skickat på sklistan
via TT – Information – Spara fyrverkerierna till tolvslaget – ML skickat på sk-listan
Medborgarskolan – Styrelsen vill informera om att ev. samarbete med
Medborgarskolan är ok enligt SSRK, Medborgarskolan kan erbjuda flertalet tjänster,
tex lokaler, föreläsningar, göra affischer, annonsering med mera över hela Sverige.
Att samarbeta med dem kostar oss ingenting. Är det av intresse finner ni kontakter
via www.medborgarskolan.se
SKK avel – angående revidering av RAS – SSRK har nu godkänt RAS och dokumentet är
skickat till SKK för godkännande – vi inväntar svar från SKK.

Under nya ärenden
•
•

•

•
•

•

Viltspårsansvarig – önskar avgå – AMS har tillfrågat ny viltspårsansvarig som tackat
ja, presentation kommer komma i tidningen.
SLU Forskningsgrupp – förfrågan om samarbete för att söka efter genetiska
riskfaktorer för flera olika cancertyper hos hund, t.ex. juvertumörer och skelettcancer
– forskarna ber hundägare att donera blodprover från både sjuka och friska hundar,
se information på hemsidan, ingen kostnad för den enskilde hundägaren
Petropolis – förfrågan angående bilder på ESS i inlärningssyfte för artificiell intelligens i
samband med hundrasigenkännings app – Information utlagd på hemsidan och har
även skickats på sk-lista så medlemmarna själva får besluta om de vill bidra med bilder.
Förfrågan om högsta anmälningsavgift till Open Show – Beslut togs om att högsta
avgift på Open Show är 400kr/vuxen hund
Medlemsantal per 191231 – Antal medlemmar 31 december 2019 = 1107 stycken,
vilket är liten ökning jämfört med 2018s medlemsantal på 1050.
Enkät ang. tidningens framtid finns att fylla i på hemsidan. Information har
publicerats i tidningen, lagts ut på FB och skickats på sk-listan.

Under ordförandes rapport
•

Fullmäktige 2020 - Proposition gällande fullmäktige tillbaka till årsmöte

Under sekreterarens rapport
•
•

Inventering – Årets priser – LC och ML åker till Örebro och inventerar
Medlemsavgift – Beslut togs om att ingen förändring av medlemsavgiften kommer
att ske 2020.

Under kassörens rapport
•
•

Tidningen – avvaktansvar enkät – endast nummer 2 för2020 bokat
Digitala konferenser – arbetar vidare med gott resultat – egen punkt på
samrådsmötet ”information från arbetsgruppen angående digitala konferenser”.

Under utställningsansvarigs rapport
•

Club Show 2020 – inramade diplom otympliga att skicka – Beslut togs att 2019
skickas ohämtade diplom utan ram och from 2020 ska årets springrar diplom hämtas
på club show personligt eller via representant.

Under avelsansvarigs rapport
•

RAS – när RAS är godkänt revideras hemsidan

Under jaktansvarigs rapport
•

2020 - Försöka anordna A-prov – hitta nya marker

Vid tangenterna
Maria Ljungmark

