Springerklubben

Protokollssammandrag för möte 01, 02, 03, 04-2022, protokoll 69, 70, 71, 72
Datum:

220125, 220215, 220317 & 220421

Typ av möte:

Telefonmöte

Ledamöter:

Lena Lind Carlsson, Karin Wigstrand, Lotta Claeson, AnnMarie
Skansen, Brita Sjöström, Maria Ljungmark, Eva-Lis ÅkergårdenStenman, Carina Lockwall & Annika Hammar

På mötena gås det igenom inkommande post.
Frågor från medlemmar, klubbar och organisationer har besvarats.
Information som är av betydelse har vidarebefordrats till lokalavdelningarna på sk-listan.
Material och information som inte är aktuell har tagits bort från hemsidan.
Följande ärenden är några som hanterats och beslut tagits på mötena:

Under ordförandes rapport
Möte – har hållits gällande avtal och samarbete med JiS – Tidigare
samarbetsavtal som reglerat samarbetet mellan föreningen Jaktspaniel i
Sverige (JiS) och SSRK, ett samarbete som även involverade SSRKs rasklubbar
Cocker spanielklubben (CSK) och Engelsk Springer spanielklubben
(ESS) är uppsagt. JiS är en samarbetspartner till SSRK och dess rasklubbar (CSK
Och ESS). Samarbetet bygger på respekt och förståelse för varandras
verksamheter och innebär ingen konkurrens mellan parterna. Rasklubbarna ska
i samarbete med JiS värna om de jaktligt avlade varianternas specifika behov.
På SKKs inrådan har ett nytt samarbetsavtal instiftats och avtalsparterna i det
nya avtalet ska vara SSRK och JiS och inte som tidigare avtal SSRK och

rasklubbarna för cocker spaniel och engelsk springer spaniel. Rasklubbarnas del
i samarbetet kommer att regleras i delegationsordningen från SSRK till
respektive rasklubb.
40-års jubileum – då Springerklubben firar 40 år som rasklubb kommer detta
att uppmärksammas på olika vis under året.
Tidningen - Springerapporten startas i nummer 2 med att en hedersmedlem
som var med vid start av Springerklubben bjuds in för att berätta
om sitt liv med Engelsk Springer Spaniel, tanken är att detta sedan
skall bli en stafett där en ny medlem bjuds in att ta över stafetten
och berätta om sitt liv med ESS och så nästa och så nästa…

Under sekreterarens rapport
Årsmöte 2022 – det har planerats för årsmöte 2022 vid olika tidpunkter i olika
former, pga pandemin flyttades det fram till 220529.
Pokalfogde – styrelsen har varit pokalfogde behjälplig med att starta upp en
kommitté.
Tidningen – styrelsen har varit tidningsredaktör behjälplig med att starta en
tidningskommitté
Möte - Teams kommer att användas på prov under styrelsens månatliga möte –
om det fungerar bra kommer avtalet med Telefonkonferens att sägas upp

Under kassörens rapport
Medlemshantering – Medlemmar per 20211231 – 1286st
Ekonomi – God ekonomi
Sponsor - Agria – Förlänger inte avtal – Har inte meddelats till Springerklubben –
Lokalavdelningar och webban ombedes ta bort reklam för Agria. Samtal med ny
sponsor inleddes.

Under utställningsansvarigs rapport
Club Show 2022 – planerades att hållas under 2 dagar med rasspecialist Ray
Smith som domare på Ånnaboda/Örebro.

Under jaktansvarigs rapport
Spanielmästerskapen – Inbjudan att delta vid arrangerandet av
Spanielmästerskapen 2022, 12-13/11 i Blekinge har skickats på sk-listan för att se
om intresse finns för att delta i arrangemanget, anmälan till styrelsen
A-prov - planeras till hösten

Under avelsansvarigs rapport
Avelskonferens – det planerades för en avelskonferens i februari 2022 men
pga pandemi fick denna ställas in och det planeras för ny till hösten

Vid tangenterna
Maria Ljungmark

