Springerklubben

Protokollssammandrag för möte 05, 06, 07, 08, 09-2022, protokoll 73, 74, 75, 76, 77
Datum:

220524, 220629, 220706, 220831 & 220927

Typ av möte:

Teamsmöte

Ledamöter:

Lena Lind Carlsson, Karin Wigstrand, Lotta Claeson, AnnMarie
Skansen, Brita Sjöström, Maria Ljungmark, Eva-Lis ÅkergårdenStenman, Carina Lockwall, Annika Hammar (t.o.m. 220524) &
Annica Lövgren

På mötena gås inkommande post igenom.
Frågor från medlemmar, klubbar och organisationer besvaras.
Styrelsens ledamöter har deltagit på möten i olika konstellationer.
Information som är av betydelse vidarebefordras till lokalavdelningarna på sk-listan.
Följande ärenden är några som har hanterats och beslut har tagits på mötena:

Under ordförandes rapport
Club Show 2023 Domare CS 2023 & 2024 – förslag på domare till Club Show 2023
& 2024 – Styrelsen tar kontakt och ser om det finns intresse.

40-års jubileum – då Springerklubben firar 40 år som rasklubb kommer detta
att uppmärksammas på olika vis under året. Club Show firades med mingel
bubbel och snacks, utställare bjöds på lunch, klubbens hedersmedlemmar
bjöds in och de bjöds på lunch och gratulerades med blomstercheck, på kvällen
hölls det musikquiz efter den goda buffén.

Under vice ordförandes rapport
BPH – Endast medlemmar som får bidrag till reducerad kostnad
Valpköparmedlemskap – förslag på att förtydliga om att det gäller även vuxna
hundar som säljs av uppfödare

Under sekreterarens rapport
Hedersmedlemmar – Hedersmedlemmar kommer att presenteras vid namn med
kennelnamn på hemsidan, de kommer ombedjas presentera sig med x antal ord
om de vill.
Shurgard – förråd – förslag om att ha två förråd, ett för utställning/montrar
och ett för arkivering, alternativt ett större och dela av. Nuvarande förråd snart
helt fullt – förslag finns om att innan årsskiftet försöka sortera och dela upp
materialet i förråden
SHM 2022 – Inbjudan till hundrastorget (fd. rasklubbstorget) vid SHM 2022 –
Ingen som vill vara ansvarig – övermäktigt för styrelsen – beslut att inte ha
monter i år – försöka hitta lösning inför 2023
Årsmöte 2022 – är genomfört, 2 medlemmar utöver styrelsen deltog.
Valberedning – ny valberedning? – om inget intresse finns på årsmötet, hur hittas
ny valberedning? Efter att styrelsen återigen gått ut med förfrågan bland
medlemmar har nu en valberedning tillträtt bestående av 3 ledamöter.

Under kassörens rapport
Medlemshantering – Medlemmar per 20220930 – 1292st
Ekonomi – God ekonomi
Sponsor - Försäkringsbolag – Springerklubben har glädjen att presentera vår
nya samarbetspartner i försäkringsfrågor. Ett avtal med Svedea är klart och
som medlem får du 10% rabatt – Vänd dig till ett ombud som bor nära dig eller
ett som delar samma intresse som du - Ni hittar dem på
https://www.svedea.se/djurforsakring/vara-ombud

Under utställningsansvarigs rapport
Club Show 2022 – stort antal anmälningar och arrangemanget blev mycket
lyckat.
Club Show 2023 – kommer hållas i Ånnaboda

Kommitté – Utställningskommitté – JJ med nästa år också – ML kommer ingå i
kommittén

Under jaktansvarigs rapport
A-prov - Mark till A-prov? Inget svar – tänka om – Jubileums WT 5/11
(inofficiellt) i Värmskog hos AMS, lockar ev fler deltagare, 40-års jubiléet
kommer uppmärksammas genom att det bl.a bjuds på lunch.

Under avelsansvarigs rapport
Avelskonferens – har genomförts med ett 20-tal deltagare, Elisabeth Rhodin
föreläste om hållbar avel

Vid tangenterna
Maria Ljungmark

