
 

 

Springerklubben 

 

Protokollssammandrag för möte 01-2021, protokoll 58 

Datum:  210112 

Typ av möte:  Telefonmöte 

Närvarande:  Lena Lind Carlsson, Karin Wigstrand, Lotta Claeson, AnnMarie 

Skansen, Brita Sjöström, Maria Ljungmark, Eva-Lis Åkergården-

Stenman & Carina Lockwall  

Frånvarande: Annika Hammar 

 

Följande ärenden hanterades och beslut togs på mötet: 

 

Under nya ärenden 

SKK via SSRK – information ang exteriörbeskrivning UtstK har 

uppdaterat anvisningarna för exteriörbedömningar - ingen allmän 

utannonsering av exteriörbedömningstillfällen görs, utan hundägaren 

kontaktar sin läns-, special- eller avtalsanslutna klubb och efterfrågar 

möjligheten att en exteriörbedömning kan anordnas – ML skickat på sk-listan 

SSRK – Information om utökat rasregister för domare 

SKK via SSRK – Information om möjlighet att skjuta på års- och 

fullmäktigemöte – ML skickat på sk-listan 

SKK via SSRK – information ang pandemin – ML skickat på sk-listan 

SSRK – Information det har uppmärksammats att kassören i SSRK avd 

har utsatts för bedrägeriförsök under året med ”Spoofade” 

mailadresser som ser ut att komma från avdelningens ordförande. 

SSRK – Remiss – Förslag till nytt samarbetsavtal mellan SSRK, 

Cockerklubben, Springerklubben och JiS – Diskussion fördes – SK 

beslutar enhälligt att inte förlänga något avtal och uppdrar åt LLC, KW 

och ML att svara 



Under ordförandes rapport 

Nyhetsbrev – nästa nyhetsbrev i februari  

Under vice ordförandes rapport 

BPH – BS kontaktar Webban för nystart för anmälan av ersättning för 

BPH via nätet 

Under sekreterarens rapport 

Fullmäktige 2021 – verksamhetsberättelser – datum inte klart, ML 

kontaktar SKK igen 

Hur hanterar vi inkommande post? Ex från SSRK? Diskussion fördes – 

Beslut: Varje kommitté har ansvar för sitt område och ansvarar för att 

ev svar kommer in i tid.  

Hur ofta styrelsemöte? Diskussion fördes – Beslut: HS provar med att 

ha ett styrelsemöte i månaden. 

Valpköparmedlemskap 2020? Diskussion fördes – Beslut: Delas ut på 

Club Show tillsammans med 2019 

Under kassörens rapport 

Medlemshantering – utskick från SKK medlemsservice till alla i 

styrelsen – Lokalavdelningar kan få utskick från SKK ang nya 

medlemmar, förhoppningsvis med start i mars 

Ekonomi – ekonomin god – Budget för 2021 svår att 

sammanställa relaterat till pandemin. 

Sponsring – hur handhar vi sponsring? Diskussion fördes – HS 

beslutar att BS tar över huvudansvaret för sponsring 

Under utställningsansvarigs rapport 

Tidningen – fel adresser på tidningarna – De som inte fått 

tidningen ombedes maila till KW så meddelar hon SKK – en 

blänkare i tidningen om att uppgifter kan ändras under 

medlemskap – ML skriver en blänkare till hemsidan under 

styrelsen informerar. 

Under utställningsansvarigs rapport 

Avelsansvarig presenterade att det arbetas med ev 

avelskonferens, ev uppfödarutbildning och ev rasträffar 

 

Vid tangenterna 

Maria Ljungmark 


