Springerklubben

Protokollssammandrag för möte 04-2020, protokoll 52
Datum:

20200505

Typ av möte:

Styrelsemöte, telefonmöte

Närvarande:

Lena Lind Carlsson, Karin Wigstand, Lotta Claeson, AnnMarie
Skansen, Brita Sjöström, Maria Ljungmark, Eva-Lis ÅkergårdenStenman, Annika Hammar, Carina Lockwall

Följande ärenden hanterades och beslut togs på mötet:

Under utestående uppdrag
•
•

SSRK – SKK – Förtydligande Inställd klubbverksamhet i SKKorganisationen – ML skickat på sk-lista
Springer Östgöta – medlem erbjuder Springerklubben hjälp med att se
över hur produktionen ser ut angående tidningen, och se över om det
är en rimlig kostnad till vad vi får – kontakt tages beroende på vad som
beslutas om tidningen. KW kontaktar tryckeri, därefter ev kontakt med
medlem. HS har tidigare beslutat – att efter enkätsvar tillmötesgå
medlemmars önskemål om fortsatt fysisk tidning, med två fysiska
tidningar per år och två nyhetsbrev per år – HS uppdrar KW ta kontakt
med Springer Östgöta för kontakt med medlem och fortsatt
handläggning angående pris för ev tidning.

Under nya ärenden
•

SSRK – Enkät från svenska jägarförbundet (sista svarsdatum 200518) - HS uppdrar ML
att vidarebefordra enkäten till LA samt att HS ledamöter själva svarar.

Under ordförandes rapport
•

Club Show – HS beslutar att Club Show 2020 ställs in r/t situationen med covid-19. HS
uppdrar år CL att avboka Ånnaboda. ML ber webbmaster lägga ut på hemsidan.

Under sekreterarens rapport
•

Vem ansvarar för bph@springerklubben.org när CL ej är med i styrelsen? HS uppdrar
åt BS att ta över ansvar för ansökan av bph.

•

Gruppen förtroendevalda på fb – vem sköter den? HS beslutar att gruppen förtroendevalda
bör avslutas då den är inaktuell och inte är uppdaterad. HS uppdrar LLC att se över hur det
kan göras.

Under kassörens rapport
•

Rapport om medlemsantal första kvartalet 2020 – KW redogör för att medlemsantal
minskar jämfört med första kvartalet 2019.

Under avelsansvarigs rapport
•

RAS – Då RAS är fastställt kommer rekommendationer på hemsida att justeras,
uppfödarlista kommer att tömmas och därefter kommer nya kriterier för att få vara
med på listan att tas fram.

Under övriga frågor
•

•

•

Årets listor, hur gör vi med årets listor 2020? HS beslutar att r/t covid-19 kommer
inga årets hundar att utses 2020 då alla inte får samma förutsättningar för att tävla i
de olika grenarna.
Valpköparmedlemslotteri 2019 – HS beslutar att hänskjuta dragningen för 2019 till
fullmäktige 2021 r/t covid-19, då kommer det att ske två dragningar en för 2019 och
en för 2020.
Diplom mm till årets hundar 2019, var delas de ut? HS beslutar att diplom för 2019
kommer att skickas ut till alla utan ramar. Förslag att diplom framöver delas ut på
fullmäktige eller årsmöte.

Vid tangenterna
Maria Ljungmark

