Springerklubben

Protokollssammandrag för möte 06-2020, protokoll 54
Datum:

20200904-06

Typ av möte:

Styrelsemöte, Kågeröd

Närvarande:

Lena Lind Carlsson, Lotta Claeson, Brita Sjöström, Maria
Ljungmark & Annika Hammar

Närvaro via telefon:

Karin Wigstrand & Carina Lockwall

Frånvaro:

AnnMarie Skansen & Eva-Lis Åkergården-Stenman

Följande ärenden hanterades och beslut togs på mötet:

Under utestående uppdrag
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. KW haft kontakt med medlem som inte återkommit i frågan. Beslut:
Ärendet anses härmed avslutat.
Springer Syd – frågan om hemsidans funktion - KW hör med webbmaster om det
finns möjlighet för LA att ha en ”flik” på Springerklubbens hemsida. KW haft
kontakt med LA Syd som kontaktat webbmaster. Uppdrag slutfört. Beslut: Övriga
LA får vid behov kontakta styrelsen om de önskar nyttja Springerklubbens
hemsida.

Under nya ärenden
SSRK – SKK - Förtjänsttecken, svar senast 31/10-20 - ML skickar på sk-lista svar till
HS senast 30/9-2020
SSRK – SKK - Hamiltonplaketten, svar senast 31/10-20 - ML skickar på sk-lista svar
till HS senast 30/9-2020
SSRK – SKK - Remiss gällande SKKs särskilda bestämmelser för utställningar,
regler för bedömning. Beslut: HS har inga synpunkter på ändringarna.
LA Gävle/Dala – Hur göra vid ev. nedläggning av LA? - Om det finns LA som inte
kan vara kvar kan de slås ihop med annan LA, handlingar och ekonomi m.m. går
då över till denna LA. Alternativt kan LA läggas ner och alla handlingar, ekonomi
m.m. går då över till Springerklubbens huvudstyrelse. Beslut: HS beslutar att vid
eventuell nedläggning av LA Gävle/Dala kommer Gävle tillhöra LA
Uppland/Västmanland och Dala tillhöra LA Mellan.
Under kassörens rapport
Stadgeändring – HS kommer att se över och genomföra stadgeändring med
anledning av återgång till årsmöte. HS uppdrar KW att handha förfarandet och
skicka förslaget till HS och SSRK för godkännande.
Medlemshantering kommer fr.o.m. 20210101 skötas via SKK.
KW sköter kontakten.
Status antal medlemmar – Medlemsantal håller sig relativt konstant.
Aktivitetsbidrag – Diskussion om behov av ev. bidrag till LA för aktivering av nya
medlemmar – Beslut: Från och med 2021 kommer ett bidrag på 5000 kr att delas
ut till varje LA – Bidraget är öronmärkt för hjälp till att stimulera till aktiviteter
med/för nya medlemmar och valpköpare. LA som accepterar bidraget förbinder
sig att redovisa till HS för kostnader av de aktiviteter de har genomfört senast
sista november innevarande år.
Under avelsansvarigs rapport
Avelskonferens 2021 – 13-14/2-21 kommer hållas någonstans i
Stockholmsområdet – En av föreläsarna på avelskonferensen är Elisabeth Rhodin
(kennel Örnbergets).
Uppfödarutbildning – HS uppdrar LC att revidera uppfödarutbildningen –
diskussion om hur genomföra uppfödarutbildning – LC kommer i samarbete med
avelskommittén att ta fram förslag på genomförande
Uppfödarlistor LA – Beslut: LA uppdras att ta bort uppfödarlistor från sina
hemsidor och i stället länka till Springerklubbens uppfödarlista, på så viss finns
alltid tillgång till en aktuell lista. ML skickar på sk-lista

Under utställningsansvarigs rapport
Club Show 2021 – 17/7-21 Ånnaboda, domare är Ray Smith och Wendy Willey –
HS uppdrar åt CL att se över kostnader för katalogtryck m.m.
Agria vårdguide – CL har meddelat tidningsredaktör att ta med information i
nyhetsbrev – ML meddelar webbmaster att lägga upp information på hemsidan
och skickar informationen på sk-listan.
Fototävling – alla vinnare är meddelade och priser är utdelade –
Tidningsredaktör är meddelad och vinnarbilder kommer att läggas med i
nyhetsbrev.

Under sekreterarens rapport
Fullmäktige 2021 – 20-21/3-2021 kommer hållas någon stans i
Stockholmsområdet – Samrådsmöte planeras att genomföras i samband med
fullmäktige. ML skickar på sk-lista och meddelar tidningsredaktör att ta med i
nyhetsbrev.

Vid tangenterna
Maria Ljungmark

