Protokoll fört vid styrelsemöte i
Springerklubbens huvudstyrelse 2017 11 19
Närvaro:

Allan Grimling, Barbro Collin, Karin Wigstrand,
Birgitta Pettersson, Peter Lanning, Klas Åkervall
Kerstin Johansson (deltog delvis via telefon)
Frånvaro: Marica Teir, AnnMarie Skansen
§33.1

Mötets öppnande

§33.2

Val av justeringsman att jämte ordförande justera protokollet
Klas valdes att jämte ordförande justera protokollet.

§33.3

Fastställande av dagordning och anmälan av övriga frågor
Dagordningen fastställdes.

§33.4

Föregående protokoll 2017 09 20
Protokollet lades till handlingarna

§33.5

Inkommande post
Kvarstående punkter
31.5.2.5
Checklista Agriasponsring
32.5.1.2
Info SKK-play för uppfödare
Uppdraget är slutfört
32.5.2.1
Skrivelse My Dog från LA Väst
Uppdraget är slutfört
32.5.2.3
Jaktprov/ Väst
Styrelsen uppdrar Peter att påminna Väst om att skicka in
bidrags ansökan innan årets slut
32.5.2.4
Fråga ang kurser/Väst
Peter tillfrågar SKKs föreningskommitte
Uppdraget kvarstår
33.5.1
Inkommande post SSRK post 39-46
33.5.1.1
Fakturering av avgifter för Rasdata.nu
33.5.1.2
Påminnelse om ansökan om utställningar 2020
33.5.1.3
Inbjudan till CUA-kurs (Certifierad UtställningsAnsvarig)
33.5.1.4
Beträffande utställningsprogrammet 2018
33.5.1.5
Skrivelse från SSRK
33.5.1.6
Protokoll från SSRK HS samt kommitteer
33.5.1.7
Beträffande återbetalningar SSRK Prov (SBK Tävling)
33.5.1.8
Regelrevidering FCI-regler i lydnad
33.5.1.9
Diciplinärenden SKK
33.5.1.10
Nyhetsbrev SKK
33.5.1.11
Stipendier – utställning, jakt
33.5.1.12
Regelrevidering Viltspårregler
33.5.1.13
HS-protokoll per capsulam 2017 10 29 inkl bilaga
33.5.1.14
Betr Junior Handling, nya domare och regler
33.5.1.15
Inbjudan till handledarutbildning för SKKs fysiska
uppfödarutbildning
33.5.1.16
Information förande Index
33.5.1.17
Auktorisation exteriördomare
33.5.1.18
Utbildning mötesordförande FM/årsmöte
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33.5.2
33.5.2.2

Övrig post
Mail från medlem ang ny mailadress
Barbro har besvarat mailet

33.5.2.3

Fråga ang valp och vuxna annonser
Styrelsen diskuterade om nuvarande regel att hundar ska
vara över 6 månade för att få annonseras på hemsidan ska
ändras. Styrelsen kom fram till att åldersgränsen på 6 månader
tas bort. Sidans rubrik blir ”Hundar Köpes - Säljes
I texten till den som vill sälja hund skärps kriterierna så till vida att
de uppgifter som efterfrågas SKA vara med. Ordet GÄRNA tas
bort i texten.och ersätts med SKA.
En eventuell blankett för annons tas fram efter samråd med
valpförmedlare Kerstin Nilsson.
Styrelsen uppdrar Barbro att ändra texten samt kontaka
Kerstin

33.5.2.3

Förfrågan/förslag Årets Nosework Springer
En förfrågan om att inrätta ett Årets Nosework springer
har inkommit. Även ett förslag till statuter har gjorts.
Styrelsen beslutar att instifta ett pris för Årets Nosework
springer.
Styrelsen uppdrar Barbro att meddela givaren.

33.5.2.5

Lokalavdelning Norrland ny hemsida
Information om att LA Norrland nu lagt upp sin nya hemsida

33.5.2.6

Fråga ang statuter Årets springrar
Styrelsen uppdrar Barbro att svara enligt styrelsens beslut
om ev ändringar i statuter till Årets springrar

33.5.2.7

Tävlingskreditnota SBK

33.5.2.8

Blankett uppfödarutbildningen
Barbro har skickat efterfrågad blankett

33.5.2.9

Fråga ang info om försäkringar
Frågeställaren tyckte att SK skulle lägga en länk til
en jämförelsesida för olika försäkringsbolag.
Klubben kan enligt avtal med Agria inte göra detta.
Styrelsen uppdrar Barbro att meddela frågeställaren
enligt ovan

33.5.2.10

Fråga ang medlemskap i Springerklubben.
Frågan gällde om man fick vara medlem i Springerklubben om
man hade en jaktspringer. Enligt mailskrivaren så går det rykten
om att man inte får vara med i SK då.
Naturligtvis får alla som vill vara med i Springerklubben, oavsett
vad man har för hund, eller om man inte har någon hund
Barbro har svarat mailskrivaren.
Ett förtydligande om medlemskap kommer att läggas ut på
hemsidan
Styrelsen uppdrar Barbro enligt ovan
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33.5.2.11

§33.6

Mail från sökande ev preparandkurs ESS
Barbro har besvarat mailet

Ordförande
Kvarstående punkter
31.6.1
Förråd
Peter och Barbro har tagit fram ett förslag till avtal för
Springerklubbens nya förråd hos Peter Lanning.
Styrelsen beslutar att godkänna avtalet
31.6.2

Fråga från Webmaster ang omorganisation galleriet
Uppdraget kvarstår

Nya punkter
33.6.1
Regler för styrelsens Facebooksida
Styrelsen diskuterade hur vi ska hantera diskussioner och ev
beslut på styrelsens hemliga facebooksidan samt på mailen
Styrelsen kom fram till att vi för diskussioner i första hand på
facebook och att samtliga styrelsemedlemmar svarar när
frågor ställs. En gillamarkering räcker inte.
Vi bör hålla oss till ämnet i inläggen – nytt ämne = ny tråd
Ev beslut tas i egen tråd, samt protokollförs som tidigare.
Styrelsen beslutar enligt ovan
33.6.2

§33.7

Tidning/hemsida
Styrelsen diskuterade framförallt hemsidan och dess
innehåll/upplägg. Hemsidan bör ses över och ev göras om.
Barbro och Kerstin har börjat titta lite på detta och fortsätter
att se över hemsidan. Förslag presenteras för styrelsen när det
tagits fram ett förslag.
Styrelsen uppdrar Barbro och Kerstin enligt ovan

Sekreteraren
Kvarstående punkter
27.7.2
Lösenord webbmail, Kontrollpanelen
Uppdraget är slutfört
31.7.1
Samrådsmöte
Styrelsen fick ställa i samrådsmötet på grund av för få
anmälningar. Åsikter och förslag har inkommit från några av
lokalavdelningarna. Styrelsen diskuterade dessa samt vad vi kan
göra för att fler avdelningar ska ha möjlighet att delta på ett
samrådsmöte.
Vi kom fram till att ett samrådsmöte i samband med
fullmäktigemötet blir bäst. Lokalavdelningarna är redan på plats,
och vi kan börja samrådsmötet efter fullmäktigemötet på lördagen
och hålla på fram till söndag eftermiddag ungefär.
Styrelsen har också förstått att det är många avdelningar vars
ekonomi inte ger utrymme till att delta på mötet. Styrelsen
kommer att se över vilka möjligheter klubben har att, förutom
boende, kost och lokal även delvis sponsra resor och hur detta
ska gå till
Styrelsen beslutar att ha samrådsmötet i samband med
fullmäktigemötet den 17-18 mars 2018, samt uppdrar sig själv att
fundera på hur sponsring av resor skulle kunna genomföras
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31.7.6

32.7.1

Uppdatering medlemsbrev
Det nya medlemsbrevet, som skickas av medlemsansvarig till nya
medlemmar, lästes upp och godkändes av styrelsen.
Styrelsen beslutar att godkänna medlemsbrevet
Monter
Förfrågan om att överta ansvaret för montern på Stockholms
hundmässa har gått ut till lokalavdelningarna. Lokalavdelning
Uppland/Västmanland kommer att ansvara för montern
Uppdraget är slutfört

Nya punkter
33.7.1
Styrelsearbetet – transparans
På förekommen anledning diskuterades hur viktigt det är att
styrelsemedlemmarna kommunicerar med alla inom styrelsen.
33.7.2

BPH-rapport
Barbro och Karin rapporterade om BPH. Idag har 194 springrar
gjort BPH. 63 av dessa är sponsrade med pengar ur
Springerklubbens forskningsfond, med en total summa av
22 150:Det fattas nu bara 6 springrar för att vi ska få 200 analysen
från SKKs mentalitetkommitte.
200-analysen är den analys SKK erbjuder klubbar som uppnår
200 beskrivna hundar. Vi får då en rasspecifik och mer detaljerad
sammanställning.

§33.8

Kassören
Nya punkter
33.8.1
Ekonomisk rapport
Karin redogjorde för klubbens ekonomi. Ekonomin är god
33.8.2
Ekonomiskt utfall Club Show
Karin redogjorde för det ekonomiska utfallet av Club Show 2017
33.8.3
Kontroll annonser Springertidningen
På begäran av Catarina har kontroll gjorts
33.8.4
Beslutsforum
Karin tog upp om klubben ska ändra till årsmöte istället för
fullmäktigemöten. Då frågan ställts till medlemmarna för några år
sedan och svaret då var att fullmäktige skulle behållas, så ser
styrelsen ingen anledning att ändra nu.

§33.9

Utställningsansvarig
Kvarstående punkter
31.9.1
Kontroll statuter Årets springrar
Styrelsen har sett över statuterna för Årets springrar.
Vi har för en del statuter inhämtat åsikter från givaren.
Vi har också gått igenom den motion från LA Väst som inkommit
angående några av statuterna.
Ändringar i statuterna får Årets Springer samt springeruppfödare
görs i enlighet med Västs motion.
Ändringar i Årets jakt, junior, utställning, lydnad görs i enlighet
med givarna av prisen. Några av ändringarna är nödvändiga att göra
redan nu, eftersom SKKs nya regler gör att en del priser inte längre
finns. Övriga ändringar av statuterna kommer att gälla från 1/1 2018,
och beröra Årets springrar 2018
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Styrelsen beslutar enligt ovan. Barbro uppdras att meddela givarna
samt informera på hemsidan, aktuella ändringar nu och övriga
ändringar 2018 01 01
§33.10

Avelsansvarig
Kvarstående punkter
33.10.1
RAS
Förslaget till RAS ligger nu på hemsidan, för påseende t.o.m
25/11. Det har ännu inte kommit in några åsikter om förslaget.
Om inga åsikter inkommit till den 25/11 skickas RAS till SKK för
godkännande.
Nya punkter
33.10.1
HD-index
Birgitta rapporterade från SKKs informationsträff angående
HD-index
33.10.2
Avelskonferens 2018
Springerklubbens avelskonferens 2018 är under planering.
Konferensen kommer att handla både om hälsa och
mentalitet/funktion Den kommer att vara på Vilsta sporthotell,
Eskilstuna. Datum blir den 14-15/4:
Information om datum och plats publiceras i Springertidningen
nr 1. Mer information läggs senare på hemsida samt facebook

§33.11

Jaktansvarig
Kvarstående punkter
31.7.2
JIS på hemsidan
Petra Johansson, JIS är tillfrågad om att skriva en text om JIS till
Springerklubbens hemsida. Hon återkommer med text.
Uppdraget är slutfört

§33.12

Övriga funktionärer
29.9.1
Pokalfogde
Trots efterlysning av pokalfodge på samtliga medier, har ingen
anmält sitt intresse.
För att underlätta arbetet för en ny pokalfogde bestämnde
styrelsen att förenkla hanteringen genom att ta bort
vandringspriserna och endast behålla diplomen, samt
publicering på hemsida och i tidningen.
Givarna av respektive Årets meddelas
Styrelsen beslutar enligt ovan
Uppdraget att hitta ny fogde kvarstår

§33.13

Lokalavdelningarna

§33.14

Springertidningen och hemsidan
Nya punkter
33.14.1
Sponsring – annons 2018/Brattpets
Bordläggs

33.15

RAS
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§33.16

Fullmäktige
Kvarstående punkter
29.16.1
Uppdrag från FM
1 .Fullmäktige uppdrog styrelsen att redovisa kostnaderna för
funktionärer i samband med Club Show på Springerklubbens
hemsida:
Karin gör en redovisning av kostnaderna.
Redovisningen skickas först till styrelsen
Styrelsen uppdrar fortsatt Karin enligt ovan
Nya punkter
33.16.1
Fullmäktigehandlingar
Barbro uppmanade respektive ansvariga att inkomma med
sina verksamhetsberättelser.
Övriga handlingar tas upp senare.
Styrelsen uppdras enligt ovan
33.16.2

Motion LA väst
Styrelsen gick igenom motionen
Motionen handlar om ändringar av statuter för några av Årets
springrar. Då styrelsen redan håller på att se över statuterna,
anser vi att 2 av de föreslagna ändringarna är bra och relevanta
och styrelsen kommer att redan i årsskiftet genomföra dessa
ändringar. Angående den 3e föreslagna ändringen kommer
styrelsen att föreslå givaren av detta pris att de själva ändrar
statuterna
Se även §31.9.1
Styrelsen beslutar enligt ovan

§33.17

Övriga frågor

§33.18

Nästa möte
Nästa möte bestäms senare

§33.19

Mötets avslutande
Allan avslutade mötet

Vid protokollet
Barbro Collin

Justeras
Allan Grimling

Justeras
Klas Åkervall
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