
 

Protokollssammandrag för möte 09-2020, protokoll 57 

Datum: 201124 

Typ av möte:  Telefonmöte 

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

Skansen, Brita Sjöström, Maria Ljungmark, Eva-Lis Åkergården-

Stenman & Carina Lockwall  

Frånvarande: Annika Hammar 

 

Följande ärenden hanterades och beslut togs på mötet: 

Under nya ärenden 

SSRK – Remiss utbildning viltspårsdomare – SK inget att invända – ML 

svarar SSRK 

Tidningsredaktör – Vart ska överblivna tidningar skickas? Diskussion: 

Beslut – Skickas till CL – LLC meddelar tidningsredaktör. 

SKK – generell dispens från SKK om att skjuta upp årsmöte till 2022 

om man haft årsmöte 2021 – ML skickat på sk-listan. 

Styrelsemedlem LA – hur göra med ledamöter till LA-styrelser – I 

princip bör LA följa huvudstadgarna för SK, dock finns inga krav vad 

gäller suppleanter, stadgarna återfinns på hemsidan, ML/KW svarar. 

Styrelsemedlem LA – om ev nedläggning - hur göra? Om beslut att 

lägga ned LA fattas så händer följande: Eventuella ekonomiska 

resurser övergår med omedelbar verkan till huvudstyrelsens konto. 

Medlemmar i LA fördelas enligt principen närmast geografiska 

avdelning, om medlem så önskar kan givetvis byte av LA ske.  ML/KW 

svarar. 

Under vice ordförandes rapport 

BPH – Otydlighet från medlemmar om uppgifter – Diskussion – 

Förslag om att kunna fylla i formulär på hemsidan med bifogat kvitto 

på betalning – BS tar kontakt med webban och ser om det är möjligt 

att genomföra. 



Under sekreterarens rapport 

Fullmäktige 2021 – FM 2021 blir på distans likt FM 2020, ansökta 

datum 20/3-21 och 27/3-21, svar från SKK i början på december -20.  

Under kassörens rapport 

Medlemshantering – Fortsatt arbete med att övergå till SKK 210101 

– avstämning av betalningar 

Fondkonto – Forskningskonto (i resultat och balanskonto står det 

sparkonto) - Revisorer godkänner att detta konto får användas till 

föreläsare vid avelskonferenser inkl mat och boende. KW redovisar 

kontakt med revisorer. Beslut: Styrelsen beslutar att 

Forskningskonto/Sparkonto, medel från kontot, kommer enligt 

godkännande av SKs revisorer att kunna utnyttjas för ersättning till 

föredragshållare vid avelskonferenser arrangerade av SK, kostnaden 

ska omfatta arvode för föreläsare samt ersättning av resor, kost och 

logi för föreläsare. Medlemmar ur styrelsen samt övriga funktionärer 

kan inte ersättas av medel från rubricerat konto.  

Under utställningsansvarigs rapport 

Club Show 2021 – Engelska domare avbokade – Svensk domare 

bokad fredag, lördag och söndag – Svar från SKK: ok att ha tvådagars 

utställning, på söndagen utställning i Västerås, önskan att SK har 

officiell utställning fredag och lördag. 

Under utställningsansvarigs rapport 

Avelskonferens – 2021 års föreläsare avbokade – Diskussion fördes 

om nytt datum till hösten -21 alt våren -22 – alt. förslag på ev 

rasträffar hösten -21. 

Under jaktansvariges rapport 

Mail från medlem i jaktkommittén – Haft kontakt med 

Klickerförlaget och frågat: Om vi antingen i Springer Väst med ca 180 

medlemmar, eller i Springerklubben med ca 1200 medlemmar skulle 

kunna köpa in en onlinekurs i apportering - för nybörjare utan 

återkoppling, eller så kan man köpa till återkoppling – Fråga till 

Springerklubben om intresse finns för att erbjuda alla medlemmar 

detta? Klickerförlaget sponsrar en grundkurs gratis. – Diskussion 

fördes: SK positiv till detta – Beslut: AMS ser över hur medlemmar 

kan nås, tar kontakt med Väst. 

 

Vid tangenterna 

Maria Ljungmark 


