
 

 

Springerklubben 

 

Protokollssammandrag för möte 02-2021, protokoll 59 

Datum:  210209 

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 – Uppgifter om nya hundägare – Då SKK nu handhar 
Springerklubbens medlemshantering så kommer dessa uppgifter direkt 
från SKK, KW svarat SSRK.  
Springer Syd – Open Show till hösten 12/9-21 i Kågeröds ridhus, domare 
Christina Daniels – Ok, CL varat 
SSRK – Information om återkallning av hundfoder – ML skickat på sk-
listan 
SSRK - information angående pandemin – ML skickat på sk-listan 
Springer Väst – fråga om Open Show till hösten – CL svarat 
Gävle/Dala – önskar lägga ner avdelningen – ML svarat i första läget, 
KW tar vidare kontakt 
 

Under vice ordförandes rapport 

Sponsorer – BS råddar med sponsorer 

  

 

 



 

Under sekreterarens rapport 

Fullmäktige 2021 – 20/3 kl. 11:00. 

Medlemsantal – 20201231 - 1167st – en ökning med 60 medlemmar  
Medlemsavgift 2022 -  
Styrelsen föreslår att samtliga medlemsavgifter förblir oförändrade 

Brev till nya springerägare – HS kommer att skicka brev till nya 

Springerägare – HS kommer att skicka information om nya medlemmar 

till LA som får kontakta de nya medlemmarna varje månad, med trolig 

start i mars 

Årets hundar 2021 – Diskussion fördes – Beslut: r/t pandemin väljer HS 

att följa SKKs linje med att inte utse Årets hundar 2021. 

Under kassörens rapport 

Ekonomi – KW redogjorde för nedanstående 

• Balansräkning 2020  

• Resultaträkning 2020  

• Budgetförslag 2021 samt utfall 2020 

Under utställningsansvarigs rapport 

Club Show 2021 – anmälningsavgift – Diskussion fördes – Beslut: 

• Veteranklass 300kr 

• junkl, ukl, ökl, chkl, jaktkl 400kr 

• Valpklass 250kr 

Under utställningsansvarigs rapport 

Valpar - Ökning av antalet registrerade valpar under 2020, en ökning 

med 45%, antal valpar 2020 733st mot 2019 507st. Antal kullar 

standarspringrar 2020 109st varav 84 standardspringer kullar (2019 

68kullar) och 25 jaktspringer kullar (2019 9kullar) Trots ökningen av 

antalet födda valpar är det glädjande att inavelsgraden sjunkit till 2,1% 

(2019 2,7%). 

Springertidningen 

Material till tidningen – Annonser och berättelser efterfrågas till 

tidningen så att det blir välfyllda nummer. Vill du skriva och berätta om 

din vardag eller om en händelse med din ESS i tidningen? EÅS skriver en 

blänkare på FB om annonsörer. Till tidningsredaktör senast 210410 

Vid tangenterna 

Maria Ljungmark 

 


