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  Närvaro:   Allan Grimling, Barbro Collin, Karin Wigstrand, Peter Lanning, Kerstin Johansson, 
    Klas Åkervall, AnnMarie Skansen (deltog från §26.5.1.7) 
  Birgitta Pettersson (deltog från § 28.14, samt i §28.10) 

  Frånvaro:  Marica Teir 
 
§ 28.1 Mötets öppnande 
  Allan förklarade mötet öppnat. 
 
§ 28.2 Val av justeringsman att jämte ordförande justera protokollet 
   Klas valdes att jämte ordförande justera protokollet. 
 
§ 28.3 Fastställande av dagordning och anmälan av övriga frågor  
  Dagordningen fastställdes 
   
§ 28.4  Föregående protokoll (2017 03 29) 
  Protokollet lades med godkännande till handlingarna   
   
§ 28.5  Inkommande post 
  Kvarstående punkter 
  22.5.1.11  Information SKKs organisationsutredning samt enkät 
   Barbro har svarat 
   Uppdraget är slutfört  
  26.5.1.6  Inbjudan SSRK Fullmäktige 2017 
   Styrelsen beslutar att Allan och Peter ska representera 
   Springerklubben på SSRKs fullmäktigemöte. 
   Styrelsen uppdrar Barbro att anmäla enligt ovan 
  26.5.1.7  Inbjudan SSRK Funktionärsträffen 2017 
   Barbro har anmält samt påmint valberedningen. 
   Valberedningen har tackat nej, men Allan kontaktar dem igen 
   angående kallelsen till seminariet för valberedningen  
   Uppdraget är slutfört 
  27.5.1.1  Grundläggande utbildning i Föreningsteknik SKK 
   Styrelsen beslutar att Allan, Klas och Karin ska delta på utbildningen, 
   med reservation om vice ordförande är berättigad att delta. 
   Styrelsen uppdrar Barbro att anmäla enligt ovan 
  27.5.1.2  SKK  DN beslut x 7 
  27.5.2.1  RAS från JIS 
   Ett uppdaterat RAS har inkommit från JIS. 
   Infogas i Springerklubbens RAS  
  27.5.2.2  Inbjudan viltspårkurs från Cockerklubben 
    Inbjudan är utlag på hemsidan    
  27.5.2.3  Anmälan BPH 
   Ytterligare en anmälan har inkommit 
  27.5.2.4  Mail från LA Västerbotten/Norrbotten angående 
    valberedningens arbete inför fullmäktigemötet. 
   Mailet lästes upp på fullmäktigemötet 
  27.5.2.5  Skrivelse från LA Väst angående valberedningens 
   Skrivelsen lästes upp på fullmäktige 
  28.5.1 Inkommande post SSRK 13 
   Ingen post har inkommit 
  28 5 2    Övrig post 
  28.5.2.1  Mail ang mailadress från medlem 
   Barbro har svarat 
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  28.5.2.2  Agria – angående ersättning 
   Bekräftelse av den rörliga ersättningen till Springerklubben 2017 
   har inkommit. Skall faktureras Agria.  AnnSofie skickar fakturan 
   Styrelsen beslutar enligt ovan 
  28.5.2.3  Sponsring BPH 
   En fråga om till vem BPH rapportering angående sponsring ska 
   ske. Barbro kommer att ha hand om ansökan, inrapportering av 
    BPH protokoll, kvitton sponsringen. När protokoll samt kvitton på 
   utförd BPH inkommit gör Karin en utbetalning enligt reglerna och 
   en uppgift om detta läggs ut på hemsida. Glädjande har redan 
   många ansökningar om sponsring inkommit, totalt 41 st hundar 
   Styrelsen uppdrar Barbro enligt ovan 
  28.5.2.4  Inbjudan Noseworkkurs 
   En inbjudan har inkommit från Cockerklubben 
   Inbjudan är utlagd på hemsidan 
  28.5.2.5  Forskningsnyheter SLU 
   Skickas ut till lokalavdelningarna 
   Styrelsen uppdrar Barbro enligt ovan 
 
§ 28.6  Ordförande 
   
§ 28.7    Sekreteraren 
  Kvarstående punkter 
  27.7.1  Inrapportering av ny styrelse till SKK och SSRK 
   Uppdraget är slutfört 
  27.7.2  Lösenord webbmail, Kontrollpanelen   
 Uppdraget kvarstår 
 
  Nya punkter 
  28.7.1  Information om vinst valpköparmedlemskap 
   Vinnaren vid lottdragningen, Veronica Forsberg, har informerats 
   Vår tidningsredaktör är informerad angående gratisannons 
   Barbro föreslår att information läggs på hemsidan. Karin 
   undersöker om hon kan ordna en bild 
   Styrelsen uppdrar Barbro och Karin enligt ovan 
   
§ 28.8  Kassören 
  Kvarstående punkter  
  27.8.2  Inköp bokföringsprogram 
   Karin behöver ett bokföringsprogram (föregående kassörer har 
   använt sina privata program) och ska undersöka och konsultera 
    kunnig person angående vad hon behöver. Styrelsen anser att 
   kostnaden får vara max 3000:-  
   Styrelsen uppdrar Karin enligt ovan och beslutar att kostnaden 
   inte får överstiga 3000:-  
 
  Nya punkter 
  28.8.1  Ekonomisk redovisning 
   AnnSofie har skickat en ekonomisk redovisning för mars
 28.8.2  Reseräkning FM 
   Allan har skickat in en reseräkning för sin resa till och från 
   Springerklubbens fullmäktigemöte 
   Styrelsen beslutar att bevilja utbetalning av resan enligt 
   reseräkningen 
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§ 28.9  Utställningsansvarig 
  Kvarstående punker 
  22.9.3  Sponsring BrattPets  
   Kerstin har förhandlat fram ett sponsringsavtal med BrattPets 
   Kerstin redogjorde för avtalet och föreslår att Springerklubben 
   tecknar avtalet. Avtalet löper på ett år, därefter ska det utvärderas 
   innan en förlängning av avtalet sker 
   Kerstin meddelar BrattPets samt skickar avtalet till Allan för 
   underskrift 
   Styrelsen beslutar enligt ovan 
   
  27.9.1  Faställande av kommittemedlemmar 
   Uppdraget kvarstår 
 
§ 28.10  Avelsansvarig 
  Kvarstående 
  27.9.1  Faställande av kommittemedlemmar 
   Styrelsen beslutar att avelkommitténs ledamöter består av: 
   Birgitta Pettersson, sammankallande, Kerstin Nilsson,  
   Roe-Marie Berglund, Lisa Årdh och Karin Rannamaa  
  
 § 28.11  Jaktansvarig 
  Kvarstående 
  27.9.1  Faställande av kommittemedlemmar 
  Uppdraget kvarstår 
 
 Nya punkter 
  28.11.1   Styrelsens A-prov 
    Peter informerade om A-provet och hur långt planeringen kommit. 
   Styrelsen diskuterade mark och Allan ska kontrollera med en 
   bekant angående användande av dennes mark. 
   Annons måste vara med i Springertidningen nr 2 
   Styrelsen uppdrar Peter och Allan enligt ovan 
 
§ 28.12 Övriga funktionärer 
  Kvarstående punkter 
  27.12.1  Kontakt och tack 
   Barbro föreslår att funktionärer inom Springerklubben tackas i  
   Springertidningen samt kontaktas med fråga om fortsatt  
   medverkan som funktionär 
   Styrelsen uppdrar Barbro enligt ovan 
 
§ 28.13  Lokalavdelningarna 
  Kvarstående punkter 
  25.13.1  Lokalavdelning Nedre Norra 
   Lokalavdelning Västerbotten/Norrbotten är kontakatd angående en 
   ev sammanslagning. Styrelsen inväntar svar. 
    Uppdraget kvarstår  
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§ 28.14 Springertidningen och hemsidan 
  Kvarstående punkter 
  27.14.1  Anvarig utgivare ST 
   Gunnar Petersson avgår som ansvarig utgivare för 
    Springertidningen och som ny ansvarig utgivare av 
   Springertidningen utses Springerklubbens ordförande Allan Grimling.  
   Styrelsen beslutar att utse Allan Grimling som ansvarig utgivare 
    för Springertidningen.  
   Anmälan om byte av ansvarig utgivare skickas till Allan Grimling, 
    samt till föregående ansvariga utgivare Gunnar Petersson för 
   underskrift. Tillsammans med anmälan ska medskickas  
   de handlingar som krävs 
   Styrelsen uppdrar Barbro enligt ovan 
     
  27.14.2  Presentation av styrelse till tidning och hemsida 
   Till nästa tidning, med manusstopp 1 maj, ska styrelsen inkomma 
   med presentationer. Presentationerna skickas till Barbro för 
    vidarebefodran till Catarina.  
   Styrelsen uppdrar sig själva samt Barbro enligt ovan 
   
§ 28.15 RAS 
  Kvarstående punkter 
  27.15.1  Agria – Breeders profile 
   Birgitta har kontaktat Agria. Breeders profile släpps på cd. 
  Nya punkter 
  28.15.1  RAS 
   Birgitta och avelskommitten har snart RAS klart och  
   skickas sen till styrelsen, iinan det läggs ut på hemsidan 
        
§ 28.16 Fullmäktige  
       
§ 28.17 Övriga frågor 
        
§ 28.18 Nästa möte 
  Nästa möte blir ett telefonmöte innan SSRKs fullmäktigemöte 
  
§ 28.19 Mötets avslutande 
   Allan tackade de närvarande och avslutade mötet 
 
 
 
 
Vid protokollet 
Barbro Collin 
 
 
     
 
 
 
 Justeras      Justeras 
Allan Grimling   Klas Åkervall 
 
 
 


