
 

 

Springerklubben 

 

Protokollssammandrag för möte 02-2020, protokoll 50 

Datum:  20200224 

Typ av möte:  Styrelsemöte, telefonmöte 

Närvarande:  Lena Lind Carlsson, Karin Wigstand, Lotta Claeson, AnnMarie 

Skansen, Camilla Lundholm, Brita Sjöström, Maria Ljungmark, 

Helene Björkman 

 

Följande ärenden hanterades och beslut togs på mötet: 

 

Under utestående uppdrag 

• via TT – Pressmeddelande – Dags att börja jämföra veterinärernas priser – ML har 

skickat på sk-listan 

• SSRK – Information – SSRK- Information – Sponsring Royal Canin - Royal Canin är ensam 

foderleveratör till SSRK: 

• Detta innebär i praktiken att SSRK inklusive avdelningar inte äger rätt att använda som 

sponsor eller ge synlighet till annat foderföretag vid sina utställningar och prov.  

• Enligt Pet Care Policy gällande djurskydd och djurvälfärd avstår Royal Canin sponsring av de 

jaktprov där dött eller levande vilt används.  

• Royal Canin länkade logotype ska återfinnas på SSRKs samt avdelningars hemsidor o Logo 

länkas till www.royalcanin.se  

• Royal Canins utdelade priser tillsammans med vinnare skall återfinnas på publicerade bilder 

från alla sponsrade arrangemang. Detta gäller både tidning och på hemsida. I sociala 

medier används #RoyalCaninSverige @Royalcaninsweden.  

• Arrangerande klubb säkerställer att foderpriser överlämnas och att vinnarbilder publiceras. 

• Beställning av sponsring görs i mycket god tid (minst 6 veckor i förväg) till Royal Canin via 

mail till Info.swe@royalcanin.com Förfrågningar tas om hand löpande av medarbetare på 

Royal Canin. 

 

 

 



• via TT – Pressmeddelande – Varje dag skadas hundar av vildsvin – ML har skickat på sk-listan 

• SSRK – Information - angående återauktoriserade allrounddomare 

• SSRK – Information - kriterier för gemensamma krav för utställningsdomare som vill 

utöka sitt rasregister med någon av SSRKs raser  

• SSRK – Information - Domarauktorisationer Spanieljaktprovsdomar B 

 

Under nya ärenden 

• SSRK – remiss utbildning viltspårsdomare – sista svarsdatum 200306 – HS inget att 

invända – ML svarar. 

• SSRK – Inbjudan till Representantskapsmötet och Funktionärsträffen 18-19 april 2020 på 

Scandic Infra City i Upplands Väsby. Sista anmälningsdag är måndagen den 30 mars 2020 – 

Avvaktar FM 2020 innan svar  

 

Under sekreterarens rapport 

• Inventering – Årets priser – ML och LC inventerar 29/2 i Örebro 

 

Under kassörens rapport 

• Agria – information - 2020 fortsatt avtal med Agria, viss summa är i sponsring och viss 

summa är per medlem som tecknat försäkring i Agria, viss pott är öronmärkt till Avel. 

• Digital konferensgrupp – beslut: lägga med svar som inkommit som bilaga till FM 

 

Under utställningsansvarigs rapport 

• Club Show 2020 - Sponsorer – huvudsponsorer Agria och Royal Canin – Bratpets är nu ingen 

huvudsponsor men erbjuder fortsatt Springerklubbens medlemmar rabatt 2020 – Årets Club 

Show är åter på Ånnaboda, det planeras för gemensam tillställning på kvällen, 275kr/buffé 

exkl dryck. Årets springrar kommer uppmärksammas under buffén.  

• BPH – beslut: fortsatt sponsring med halva avgiften upp till 500 hundar om ekonomin tillåter. 

 

Under avelsansvarigs rapport 

• RAS – är nu fastställt – officiellt besked kommer när SKK haft sitt nästa möte. 

 

Under jaktansvarigs rapport 

• Vattenprov planeras 200801 och A-Prov planeras 200919 

 

Vid tangenterna 

Maria Ljungmark 


