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Protokoll fört vid styrelsemöte i 
Springerklubbens huvudstyrelse 2018 01 11 
            
  Närvaro:   Allan Grimling, Barbro Collin, Birgitta Pettersson, Peter Lanning, 
    Klas Åkervall, Marica Teir. 
    AnnMarie Skansen, Kerstin Johansson deltog fr.o m § 33.5.2.6 
    Karin Wigstrand deltog t.o.m § 34.13 
   
§34.1                Mötets öppnande 
 
§34.2 Val av justeringsman att jämte ordförande justera protokollet 

 Klas valdes att jämte ordförande justera protokollet. 
 

§34.3 Fastställande av dagordning och anmälan av övriga frågor  
  Dagordningen fastställdes.  
  
§34.4  Föregående protokoll 2017 11 19 
 Protokollet lades med godkännande till handlingarna 
     

  §34.5  Inkommande post 
  Kvarstående punkter  
   32.5.2.3  Jaktprov/ Väst 

 Uppdraget är slutfört 
   

32.5.2.4  Fråga ang kurser/Väst 
  Styrelsen har diskuterat frågan om man kan använda personer 
  inom lokalavdelnings styrelse som betalda intruktörer inom 
  avdelning. Styrelsen anser att det kan man göra: 
  Det är viktigt att ta till vara på den kunskap och viljan till 
  engagemang inom klubben och att då använda de instruktörer 
  lokalavdelningarna har tillgång till är bara positivt 
 Styrelsen uppdrar Barbro att svara frågeställaren. 
 

  33.5.2.3  Fråga ang valp och vuxna annonser 
    Uppdraget är slutfört 
 
  33.5.2.4  Förfrågan/förslag Årets Nosework Springer  
  Uppdraget är slutfört 
 
  33.5.2.6  Fråga ang statuter Årets springrar 
    Uppdraget är slutfört 
 

33.5.2.9 Fråga ang info om försäkringar 
  Uppdraget är slutfört 
 
33.5.2.10  Fråga ang medlemskap i Springerklubben. 

   Uppdraget är slutfört 
 
   33.5.1 Inkommande post SSRK post 46- 2    
  34.5.1.1        Nyhetsbrev SKK  
   34.5.1.2  Ny Checkruta i SBK Tävling/SSRK Prov 
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  34.5.1.3  Ny dataskyddsförordning, GDPR 
   Den nya dataskyddförordningen börjar gälla 2018 05 25 
   Den kommer att beröra bl annat hur vi hanterar våra register. 
   Hela styrelsen ska läsa igenom den information vi fått och som 
   också finns på SKKs till den 25/1 
     Allan och Klas kommer att arbeta med frågan, tillsammans med 
   en person till. 
    Styrelsen uppdras enligt ovan 
    
   34.5.1.4  Ny version av Katalog för PC 

  34.5.1.5   Information om Kansliets flytt 
 

34.5.1.6 Tävlingskreditnota La Ö/S 
    Karin har behandlat ärendet 
 
  34.5.1.7   SLU nyhetsbrev 
   34.5.1.8  SKK: Avtal ringsekreterare via Google 
 
   34.5.1.9  Ansökningar preparandkurs 
   Utställningskommitten har granskat ansökningarna och 
   lämnat ett förslag till styrelsen. Styrelsen godkänner förslaget. 
   Styrelsen beslutar att godkänna ansökningarna 
   Styrelsen uppdrar Kerstin att skicka in svaren till SSRK 
 
   34.5.1.10  Medlemsantal 2017 12 31 
   SSRK efterfrågar Springerklubbens medlemsantal 
   Styrelsen uppdrar Barbro att skicka in det till SSRK 
 
  34.5.1.11  SKs stadgar - godkänt SSRK 
   Springerklubbens ändring av stadgarna gällande 
    avdelningstillhörighet är nu officiellt godkända av SSRK 
   De nya stadgarna är publicerade på hemsidan 
 
  34.5.1.12 SKs RAS – inskickat SKK 
   RAS är, via SSRK inskickade till SKK för slutligt godkännande 
 
  34.5.1.13  Adressändring SSRKs kansli 
   SSRK har ändrad adress och vill att adressen för utskick av 
   Springertidningen ändras. 
   Vår redaktör Catarina har ombesörjt ändringen 
 
  34.5.1.14 Inbjudan rallylydnadsdomarutbildning 
   Styrelsen uppdrar Barbro att vidarebefordra inbjudan till LA 
 
  34.5.1.15 SSRK protokoll inkl bilagor 
    Se särskilt SJK + HS § 473 – 484 
   se nedan §34.7.1 
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 34.5.2  Övrig post 
  34.5.2.1  Mail ang lydnadsstatuter 
   Det har inkommit mail angående det beslut styrelsen tagit  
    angående ändrade statuter. 
   Styrelsen diskuterade ändringar av statuter på föregående  
   styrelsemöte. Tyvärr har vi missuppfattat varandra vi det mötet 
   och ser nu att beslutet som togs inte var tillräkligt genomarbetat. 
   På innevarande möte diskuterade styrelsen igenom frågan 
   ordentligt. Styrelsen kom fram till att vi tagit ett felaktigt beslut, 
   och att vi nu får ändra det beslut vi tagit. 
   Samtliga statuter som berörs kommer därför redan nu att ändras, 
   dels i enlighet med SKKs nya regler, dels i enlighet med 
   instiftarnas ändringar. 
   Dessa statuter kommer att gälla för Årets springrar 2017 och 
   framåt, och kommer att ersätta de som nu ligger på hemsidan. 
   En ursäkt och förklaring publiceras på hemsidan. 
   De personer som redan skickat in sina resultatmeddelas att de 
   kan komplettera sina resultat. 
   Anmälningstiden förlängs efter samråd med Petra. 
   Barbro skriver en text med ursäkt/förklaring som efter 
   godkännande av styrelsen publiceras på hemsidan tillsammans 
   med statuterna 
    Barbro meddelar Petra samt webban. 
   Allan svarar mailskrivaren enligt ovan 
   Styrelsen beslutar enligt ovan 
   Styrelsen uppdrar Barbro och Allan enligt ovan 
 
  34.5.2.2 Mail angående vandringspriser 
   Allan har svarat mailskrivaren 
 
  34.5.2.3  Fråga angående lydnadsstatuterna 
   Vår pokalfogde har svarat mailskrivaren 
    
  34.5.2.4   Mail: Förslag Open show.  
   Förslag om gemensamma regler för lokalavdelningarnas  
   Open Show. 
   Styrelsen beslutar att ta upp förslaget på samrådsmötet 
   Styrelsen uppdrar Barbro att svara mailskrivaren  
 
  34.5.2.5  Presentation preparandkursdeltagare  
  34.5.2.6  Fråga ang utbetalning jaktprov/Östergötland/Småland 
   Karin har betalat Östergötland/Småland 
 
  34.5.2.7   Erbjudande hemsida. 
    Ett erbjudande att förnya hemsidan har inkommit. 
   Styrelsen håller nu på att se över hemsidan och återkommer när  
   det är aktuellt att ändra den. 
   Styrelsen uppdrar Barbro att svara 
 
  34.5.2.8  Förfrågan ang FB welsh klubben 
   Welsh klubben ville veta hur vi hanterar våra facebooksidor 
   Barbro har svarat 
  34.5.2.9   Förfrågan ang BPH sponsring 
   Barbro har svarat 
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  34.5.2.10  Läsbehörighet valpförmedlare 
   Nordea vill inte ge läsbehörighet. 
   Karin kontrollerar detta ytterligare med Nordea 
   Styrelsen uppdrar Karin enligt ovan 
 
  34.5.2.11  Lokalavdelning Gävle/Dala 
   Lokalavdelningen har informerat om att de har mycket svårt 
   att få ihop en ny styrelse och vill ha information om hur 
   de ska hantera situationen. 
   Styrelsen uppdrar Barbro att svara 
         
§34.6  Ordförande 
  Kvarstående punkter  
  31.6.2  Fråga från Webmaster ang omorganisation galleriet 
   Uppdraget kvarstår 
 
  Nya punkter 
  34.6.1  Club Show 
    Allan ställde frågan om hur arbetet med Club Show fortskrider. 
   Kerstin rapporterade att arbetet går enligt tidsplan 
    
§34.7  Sekreteraren 
   Kvarstående punkter 
  31.9.1  Kontroll statuter Årets springrar 
   Uppdraget är slutfört 
    
  31.7.1  Samrådsmöte 
   Barbro har skickat ut ett förslag på sponsring av 
   lokalavdelningarnas resor samt ett förslag till program.  
    Styrelsen uppmanas att läsa förslaget till på måndag då ett  
   beslut tas. 
   Lokalavdelningarna sponsras med 3 deltagare. 
   Lokalavdelningarna ges möjlighet att delta med fler än 3 
   deltagare, men kostnaderna för dessa står LA själva för 
   Styrelsen ska titta på programmet under veckan och inkomma 
   med förslag. Program, samt uppgifter om sponsringen  bör 
    skickas ut så fort som möjligt 
   Styrelsen uppdras enligt ovan 
   
  Nya punkter 
  34.7.1  Facebook samt mailsvar/hantering. 
   För att ingen ska missa något i flödet på vår FB sida påtalar 
   Barbro att det är viktigt att scrolla ner 
    Barbro påminner också om att all korrespondens inom styrelsen 
   ska ske med kopia till hela styrelsen, samt att korrespondens med 
    medlemmar och övriga också ska ske med kopia till styrelsen. 
   Barbro svarar på all inkommande post om inget annat bestämts 
    av styrelsen. Barbro vidarebefordrar också den post från SSRK 
   mfl som ska gå ut till lokalavdelningarna 
    En fråga uppstod om mail ställda från SSRK till styrelsen också 
   skickas till lokalavdelningarnarnas sekreterare för vidarebefordran 
    till LA styrelser.  
    Styrelsen uppdrar Karin att kontakta SSRK i frågan 
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§34.8 Kassören 
  Nya punkter 
  34.8.1  Ekonomisk rapport 
   Karin redogjorde för klubbens ekonomi. Ekonomin är god 
   Karin kommer att prata med revisorerna angående klubbens 
   överskott 
   
§34.9   Utställningsansvarig 
  Nya punkter 
  34.9.1   Online katalog Club Show 
    Styrelsen diskuterade möjligheten att införa en onlinekatalog 
    till Club Show. Det finns både för och nackdelar med detta. 
    Fördelarna är både ur ekonomiskt och miljö synvinkel 
    Nackdelen är att deltagarna på Club Show förväntar sig en tryckt 
     katalog. Frågan kan bli aktuell att tas upp vid ett senare tillfälle
      
§34.10  Avelsansvarig 

Nya punkter 
 34.10.2  Avelskonferens 2018 
   Springerklubbens avelskonferens 2018 är under arbete. 
   Föredragshållare/föreläsare ska slutbokas  
   Information kommer på hemsida samt facebook. 
   Birgitta återkommer med program, samt förslag på sponsring 
   när alla kostnader är klara 
   Styrelsen uppdrar Birgitta enligt ovan     
  

§34.11  Jaktansvarig 
   Nya punkter 
  34.7.1   Funktionsbeskrivning spaniel/SSRK 
    SSRK har tillsatt en arbetsgrupp med avsikt att påbörja arbetet 
    med att ta fram en funktionsbeskrivning Spaniel. 
    Peter är tillfrågad om att ingå i SSRKs arbetsgrupp. 
    Se även SSRK protokoll SJH §36 + HS §476 
    Styrelsen uppdrar Barbro att skicka all information klubben har 
    om vår funktionsbeskrivning till Peter 
    Styrelsen beslutar att Peter ska företräda Springerklubben i  
    ovanstående arbetsgrupp 
      
§34.12   Övriga funktionärer 
   Nya punkter  
  34.12.1   Pokalfogde 
    Petra Plumridge har glädjande nog tagit på sig uppdraget som 
     pokalfogde och styrelsen tar med glädje emot Petras erbjudande 
    En mailadress ordnas Adressen blir 
     pokalfogde@springerklubben.org. Som mottagare står Petra, samt 
    styrelsen. Styrelsen ska inte svara på mail till pokalfogden, det gör 
     Petra. Att mailen går till styrelsen är för att vi ska ha en back-up av 
    inskickade mail. Barbro ordnar ovanstående samt meddelar Petra 
    Redovisning av listorna sker till styrelsen så snart de är klara. För 
    övrigt finns också en arbetsbeskrivning för pokalfogde 
    Styrelsen beslutar att utse Petra Plumridge till pokalfogde 
     Styrelsen uppdrar Barbro enligt ovan   
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  §34.13  Lokalavdelningarna 

  Nya punkter 
  34.13.1  Lokalavdelning Gävle/Dala 
   Lokalavdelningen förvarnade om att de förmodligen inte kan 
   få ihop en ny styrelse och undrar hur de ska hantera detta. 
   Styrelsen uppdrar Barbro att informera Gävle/Dala hur 
   de ska hantera ett ev upphörande av avdelningen 
    
§34.14  Springertidningen och hemsidan 
  Kvarstående punkter 
 33.14.1  Sponsring – annons 2018/Brattpets 
   Brattpets: Kerstin redogjorde för Brattpets förslag på avtal för år 
   2018. 
   I stort är avtalet bra och godkänns efter ett par förtydliganden. 
   Brattpets vill veta vilka önskemål klubben har på hans 
   medverkan vid klubbens olika aktiviteter. 
    Styrelsen diskuterade detta och Kerstin kontaktar Brattpets 
   angående våra önskemål 
   Agria:Kerstin föredrog Agrias förslag på avtal för år 2018 
   och hur de olika delarna av sponsringen fördelas. 
   Innan det färdiga avtalet skickas till styrelsen måste hela 
     styrelsen vara iförstådda med attsekretess råder angående 
    avtalet. En mailbekräftelse på 
    detta görs av varje styrelsemedlem. Kerstin skickar ut till alla. 
   Styrelsen uppdrar Kerstin enligt ovan 
    
  33.6.2  Hemsida 
   Kerstin och Barbro fortsätter arbetet.  
   När ett förslag är framtaget och godkänt, föreslår Barbro att  
   klubben begär in offerter på att ändra hemsidan. 
   Beslut tas i frågan när ett förslag finns. 
 
  Nya punkter 
  34.14.1    Inköp dator + program+ förnyelse virusskydd/redaktör 
   Klubbens tidningsreaktör, Catarina Henriksson ansöker om att få 
   köpa in en ny dator och nödvändigt program, samt förnya 
    virusskyddet  
   Styrelsen beslutar i enlighet med Catarinas ansökan 
  
  34.14.2  Text om JIS på Springerklubbens hemsida 
   JIS har på vår begäran skickat en text om JIS och jaktspanieln 
    som ska publiceras på SKs hemsida. 
   Styrelsen uppdras att läsa igenom texten.  
    Åsikter diskuteras på Styrelsens Facebooksida 
   Efter godkännande av texten publiceras den på hemsidan  
   Styrelsen uppdras enligt ovan 

 
 
  §34.14  RAS  
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§34.16  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 
   Styrelsen uppdrar Allan att kontakta Karin i frågan 
 
  Nya punkter 
   33.16.1  Fullmäktigehandlingar 
   Barbro gick igenom de datum som gäller för utskick till  
   revisorer och lokalavdelningarnas delegater, samt när vi ska ha 
   revisorernas berättelse, valberedningens förslag samt anmälan 
   av delegater. 
   Styrelsen ombeds inkomma med det som fattas 
   Styrelsen uppdras enligt ovan 
 
§34.17  Övriga frågor 
     
§34.18 Nästa möte 
  Nästa möte är den 17-18 februari i Örebro 
    
§34.19 Mötets avslutande 
   Allan avslutade mötet   
 
 
 
 
Vid protokollet 
 
 
 
Barbro Collin 
 
 
     
 
 
 
 Justeras     Justeras 
 
 
 
Allan Grimling        Klas Åkervall 
 
 


