
 

 

Springerklubben 

 

Protokollssammandrag för möte 03-2020, protokoll 51 

Datum:  20200414 

Typ av möte:  Styrelsemöte, telefonmöte 

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

 

Följande ärenden hanterades och beslut togs på mötet: 

Under utestående uppdrag 

 SSRK - SKKs utställningskommitté har behandlat, och godkänt, SSRKs ansökan om datum och 
plats för avdelningarnas och rasklubbarnas utställningarna 2022. 

 SSRK – Information ang Covid-19 – ML skickat till sk-listan 
 SSRK – Information från SKK r/t Covid-19 – ML skickat till sk-listan 
 SSRK - INSTÄLLT - SSRKs Funktionärsträff och Representantskapsmöte 18-19 april 2020 r/t Covid-19 
 SSRK – Information - Aktuell information om SSRK Prov SBKs testkörningar av den nya 

betalningslösningen för kortbetalning har fallit väl ut. Officiellt startdatum för kortbetalning i 
SBK Tävling / SSRK Prov är den 1:e april. 

 SSRK – Information – SKK godkänt RAS 
 SSRK – Information Covid-19 – ML skickat till sk-lista 
 Agria – Information - Till följd av utvecklingen kring spridningen av Coronaviruset har vi 

beslutat att skjuta fram Hundpromenaden till september 2020. 
 SSRK – SKK Information med anledning av Covid-19, SKK rekommenderar klubbar att 

skjuta upp årsmöten eller att genomföra dem på distans 

 SSRK – SKK information r/t Covod-19, CS uttalar att ingen klubborganiserad verksamhet 
ska genomföras av någon klubb inom SKK-organisationen. 
Enda undantaget från detta är verksamhet där högst tio personer samtidigt förväntas 
befinna sig på samma plats utomhus och där de närvarande personerna inte har rest dit 
från andra delar av landet eller utlandet. 



Detta gäller från och med nu till och med 31 maj 2020. Beslutet kan vid behov förlängas. 
Med klubborganiserad verksamhet avses all form av tävlingsverksamhet, utbildning, 
träffar, promenader och liknande. ML skickat på sk-listan 
 

 SKK - Regler för distansmöten klara och förlängd dispens för fysiska möten SKKs 
Centralstyrelse beslutade torsdagen den 26 mars att ställa in all klubbverksamhet med 
fler än 10 personer. Det betyder att inga årsmöten tillsvidare kan genomföras inom SKK-
organisationen. 
 
Centralstyrelsen beslutade samtidigt att förlänga den generella dispensen för sista dag 
för att hålla års- och fullmäktigemöten 2020 till den 30 september för direkta 
medlemsorganisationer (läns-, special- och verksamhetsklubbar samt SHU) och den 31 
augusti för indirekta medlemsorganisationer (alla andra klubbar i organisationen). 

 

Under nya ärenden 

 SSRK - På SSRK huvudstyrelsemöte 8-9 februari 2020 uppkom uppdrag att utreda frågan 
rörande anmälningsavgift och domarersättning för viltspårprov, se paragraf 56. Detta 
med anledning av inkommande handling från SSRK Södra som föreslår en höjning av 
domarersättningen från dagens 200 kr per start till 300 kr. kan redovisas på SSRKs 
funktionärsträff 18-19 april. – HS avvaktar svar till nästa funktionsträff då årets 
funktionsträff för tillfället inställd r/t covid -19. 

 Springer Syd – fråga om hemsidans funktion. KW hör med Webbmaster om det finns 
möjlighet för LA att ha en ”flik” på Springerklubbens hemsida. 

 SSRK – remiss viltspårsdomare – svar senast 200410 – HS inget att invända, ML svara 
 

Under sekreterarens rapport 

 Fullmäktige 2020 – ML kontaktar LA igen angående delegater till FM 

Under kassörens rapport 

 Ekonomi – budget följs – lugnt r/t till covid19 

Under utställningsansvarigs rapport 

 Club Show 2020 – Kan Club Show genomföras? Fullständigt beslut avvaktas CS SKKs 
nästa möte men de engelska domarna avbokas redan nu och inbjudes till 2021 års 
Club Show. 

 

 

Vid tangenterna 

Maria Ljungmark 


