Springerklubben

Protokollssammandrag för möte 07-2019, protokoll 48
Datum:

20191029

Typ av möte:

Styrelsemöte, telefonmöte

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
•
•
•
•
•
•

SSRK – Information – SSK play för uppfödare – ML skickat på sk-lista
Via TT – Pressmeddelande – 5 vanligaste skadorna för jakthund – ML skickat på sk-lista
Via TT – Pressmeddelande – Höstens hundfaror närmar sig – ML skickat på sk-lista
SSRK – Information angående ny enkät hos FCI för kontakt med domare med
hänvisning till GDPR
SSRK – Information om att avgift för Rasdata 2020 är oförändrad, dvs 3,50 kr per
medlem
SSRK – Information – SSRK kommer att ha en monter på SHM vid jakthundsraserna

Under nya ärenden
•
•

Medborgarskolan – angående samarbete – ML svarat en första gång, vidare
handläggning HS, ML kollar med SSRK och sedan vidare handläggning utifrån svar
SKK avel – angående revidering av RAS – nästa möte 20191106 – Springerklubben
hinner inte skicka RAS-dokumentet till SKK till detta datum då dokumentet skall
godkännas av SSRK först, dokumentet kommer att skickas till SKKs nästa möte i
februari om det blir godkänt av SSRK.

Under ordförandes rapport
•

Tidningen – Vi behöver sammanfatta läget om hur det ser ut för tidningen. Diskussion
om ev enkät till hemsidan om hur medlemmarna vill ha tidningen i fortsättningen.
Beslut: enkät kommer att göras, tidningsredaktör och webba kommer kontaktas.
Blänkare till hemsidan och i tidningen om kommande enkät. KW kontaktar webban
och tidningsredaktör. ML sammanfattar en information till tidningen och webban.

Under sekreterarens rapport
•

Fullmäktige 2020 – KW bokat Upplands Väsby 21/3-22/3. ML skickar till sk-listan om
påminnelse för ev motioner och till webban för blänkare på hemsidan. ML kontaktar
tidningsredaktör för annons i tidningen och webban för blänkare på hemsidan.

Under kassörens rapport
•

Bokat monterplats till SHM, montern kommer i år att vara på jakthundstorget. KW
har haft kontakt med både Springer-Öst och Springer-Väst angående information om
mässorna.

Under avelsansvarigs rapport
•

•

Rasträffarna – Halmstad 27/10-2019 – 10 personer deltog - Bra diskussioner – RASdokumentet gicks igenom, positiv respons. - Styrelsen diskuterar om hur fler
medlemmar kan nås. Vad kan styrelsen göra för att nå fler medlemmar? Diskussion
om ev enkät på hemsidan
RAS – dokumentet, är nu skickat till ER för korrektur, vid godkännande skickas det till
SSRK för vidare godkännande

Under jaktansvarigs rapport
•

A-Prov – 7 deltagare på Springerklubbens A-prov

Vid tangenterna
Maria Ljungmark

