Springerklubben
Protokollssammandrag för möte 06-2019, protokoll 47
Datum:

20190912

Typ av möte:

Styrelsemöte

Närvarande:

Lena Lind Carlsson, Karin Wigstrand, Lotta Claeson, AnnMarie
Skansen, Camilla Lundholm, Brita Sjöström, Maria Ljungmark,
Eva-Lis Åkergården-Stenman, Helene Björkman

Följande ärenden hanterades och beslut togs på mötet:
Under utestående uppdrag








Via TT – Information – Nu blommar algerna – ML har skickat på sk-listan
SSRK – Remiss angående utökat rasregister – HS har inga synpunkter – ML svarat
SSRK – Remiss – Spanieljaktprovsdomare kategori C – HS har inga synpunkter – ML
svarat
SKK via SSRK – Information angående att jaktprov med rapphöns inte längre är
förenligt med SKKs policy
SSRK – Information - Fortsatt stopp för norska hundar att delta på evenemang i
Sverige – ML skickat på sk-lista
SSRK – Information - Uppdaterad checklista, som SKA användas för varje jaktprov på
rapphöns och fasan – ML skickat på sk-lista
SSRK – Information - Sjukdomssituationen i Norge – ML skickat på sk-lista

Under nya ärenden


Medborgarskolan – förfrågan om samarbete – Beslut: Springerklubben ser positivt till
att inleda ett samarbete framöver.

Under ordförandes rapport


Springertidningen – Nytt format av tidningen behöver utformas av ekonomiska skäl.
HS ser över olika alternativ.

Under kassörens rapport


Ekonomi – CS gick runt med liten vinstmarginal. Medlemsantalet ligger nästan
konstant, möjligtvis en lite ökning. Tidningsannonser har minskat.

Under utställningsansvarigs rapport




Vem får ställa på Club Show? – HS beslutar att styrelsemedlemmar och
utställningsansvarig får ställa ut hundar på Club Show. Naturligtvis har de som ställer
ut inget samröre med domare inför utställningen.
Riktlinjer för att svara på mail/göra utbetalningar – HS beslutar att svarstiden vid
mailkontakt bör vara ca 1 vecka. Utbetalningar hanteras inom 2 veckor.

Under avelsansvarigs rapport


Rasträffarna – lokaler bokade på de olika orterna – få anmälda – Påminnelse kommer
att läggas ut på hemsidan och på fb-sidan.

Vid tangenterna
Maria Ljungmark

