
 

 

 

Protokoll Springerklubbens huvudstyrelses teamsmöte 221024. 

Närvaro: Lena Lind Carlsson, Maria Ljungmark, AnnMarie Skansen, Lotta Claeson, Karin 

Wigstrand, Eva-Lis Åkergården-Stenman, Carina Lockwall, Annica Lövgren & Brita Sjöström 
 

Frånvaro:  

 

§78.1  Mötets öppnande 

 Lena Lind Carlsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

 

§78.2  Val av justeringsman att jämte ordförande justera protokollet 

Karin Wigstrand valdes att jämte ordförande justera protokollet. 

 

§78.3  Fastställande av dagordning och anmälan av övriga frågor 

Dagordningen fastställdes inga övriga frågor anmäldes.  

 

§78.4 Föregående protokoll 220927 

Protokoll från mötet 220927 lades med godkännande till handlingarna. 

 

§78.5 Inkommande post vecka 39-42 

 78.5.1 Information/åtgärdat 

78.5.1.1 SSRK – medlemssiffror – KW svarat 

78.5.1.2 SSRK - meddelar auktorisationer för utställning och viltspår 

78.5.1.3 SSRK - Information från SSRKs Utställnings- och Exteriöransvarig – 

uppdaterad checklista 



78.5.1.4 Medlem angående adressändring – CL svarat 

78.5.1.5 Medlem angående avslut av medlemskap – CL svarat 

Från föregående protokoll 

77.5.2.3 SSRK - Fakturor och resepool för funktionärsträff och 

representantskapsmöte 2022 – KW kollar med SSRK - Klart 

 

78.5.2 För åtgärd 

78.5.2.1 SSRK - Arbetsgruppen för Funktionsbeskrivning spaniel FB-S, 15-16/10 

testdag i Stockholmsområdet, Ca 2 veckor efter oktoberträffen vill de boka ett 

webmöte med rasklubbarna för att gå igenom FB-S – inte kommit någon kallelse, 

avvaktar 

78.5.2.2 SSRK/SKK – Utbildning till funktionär BPH – För hög kostnad vilket gör 

att det inte är av intresse.  

78.5.2.3 SSRK exteriör – möte 30/11 – CL anmäld 

 

§78.6 Utgående post vecka 39-42 

 78.6.1 Inbjudan valberedningen till möte 221024 

 

§78.7 Ordförande 

78.7.1 Valberedning – deltager i dagens möte kl.20:00 

78.7.2 Hemsidan – LLC, LC, CW & VF ska se över hemsidan 

 

§78.8 Vice ordförande 

78.8.1 BPH – Uppdatera hemsidan med information – bidrag för BPH tom 

20221231 då över 500 hundar nu är bedömda 

 

§78.9 Sekreterare 

78.9.1 Årsmöte 2023 – Var? När? I vilken form? Årsmöte kommer hållas 

20230319 mer information kommer presenteras på hemsidan. 

78.9.2 Monter SHM 2023 – Från medlem ”Kanske man kunde bilda en grupp som 

tittar på det? Om det finns mycket färdigt blir det inte lika jobbigt att genomföra och 

om man är en grupp så blir det inte lika tungt att ansvara. Synd att tidigare ansvarig 

inte kunde fortsätta men hon kanske kan tänka sig ingå i en grupp eller i vart fall dela 



med sig av sina erfarenheter?” ML skriver till tidningen och till hemsidan om att 

medlemmar till en SHM-grupp sökes, med svar till styrelsen  

78.9.3 Protokollsammandrag – avslut med protokollssammandrag, lägger ut 

protokollen i sin helhet på hemsidan igen 

78.9.4 Hedersmedlemmar kommer att presenteras vid namn med kennelnamn på 

hemsidan, de kommer ombedjas presentera sig med x antal ord om de vill. LLC & 

LC kollar kennelnamn och återkopplar till ML 

78.9.5 Shurgard – försöka samlas och flytta förråd i slutet på januari 2023 

 

§78.10 Kassör 

78.10.1 Nytt tryckeri för tidningen? – Dyrare, avvaktar och behåller nuvarande 

tryckeri 

78.10.2 Ekonomi – God ekonomi  

 

§78.11 Utställningsansvarig 

78.11.1 Club Show 2023 – 15-16/7 Ånnaboda - CL lägger ut på hemsidan och 

skickar till tidningen 

78.11.2 Svedea – mailadresser till medlemmar – KW & CL ser över och 

kontaktar Svedea   

 

§78.12 Avelsansvarig 

78.14.1 Avelskonferens – hölls med ett 20-tal delatagre – LC kommer 

sammanställa dagarna och återkoppla till medlemmar 

78.14.2 Rasträffar – till våren - utvärdering av RAS – enkät på hemsidan och 

synpunkter från avelskonferensen – JiS bjudas in - (enkät göras om?) 

78.14.3 Förfrågan från medlem om att eska medel ur PRA forskningsfonden för 

ERG- och OCT- undersökning på hund med diagnosen retinopati – Beslut om att 

bifalla ansökan 

 

§78.13  Jaktansvarig 

78.13.1 WT-prov 5/11 i Värmskog – Förberedelser i stort klara – 13 anmälda 

78.13.2 Jaktprovsdomare – svårt att få domare 

 



§78.14 Övriga funktionärer 

 

§78.15  Lokalavdelningarna 

 

§78.16 Springertidningen & hemsidan 

78.16.1 Manusstopp 221110 – ML påminner på hemsidan och på FB 

 

§78.17 Övriga frågor 

  

§78.18 Nästa möte  

 221128 kl.19:30  

 

§78.19 Mötets avslutande 

 Lena tackade för deltagandet och avslutade mötet. 

 

Vid protokollet 

 

 

Maria Ljungmark 

 

Justeras    Justeras 

 

 

Lena Lind Carlsson   Karin Wigstrand 

      

   

 

 

 


