
 

 

 

Protokoll Springerklubbens huvudstyrelses teamsmöte 221128. 

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

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

Frånvaro: Annica Lövgren 

 

§79.1  Mötets öppnande 

 Lena Lind Carlsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

 

§79.2  Val av justeringsman att jämte ordförande justera protokollet 

Eva-Lis Åkergården-Stenman valdes att jämte ordförande justera protokollet. 

 

§79.3  Fastställande av dagordning och anmälan av övriga frågor 

Dagordningen fastställdes inga övriga frågor anmäldes.  

 

§79.4 Föregående protokoll 221024 

Protokoll från mötet 221024 lades med godkännande till handlingarna. 

 

§79.5 Inkommande post vecka 43-47 

 79.5.1 Information/åtgärdat 

79.5.1.1 SSRK – Medlemsenkät kommer skickas ut till Rasklubbarnas 

medlemmar? De kommer begära medlemslistor framöver 

79.5.1.2 SSRK - Inbjudan till digitalt spanielrasklubbsmöte gällande 

Funktionsbeskrivning spaniel FB-S - Onsdagen den 16 november kl. 19.00 – LC 

deltar 

79.5.1.3 LA Syd – angående bidrag för genomfört jaktprov – CL svarat 



79.5.1.4 SSRK - Administrationen av SSRKs medlemsregister flyttar till Svenska 

Kennelklubben, SKK from 230101 

79.5.1.5 SKK - Domare för utställning, prov och tävling som dömt i Ryssland och 

Belarus efter den 24 februari 2022, får inte döma på svenska officiella 

utställningar, prov eller tävlingar. Detta gäller i de fall det går att säkerställa att 

domaren dömt i dessa länder efter den 24 februari. Beslutet är omedelbart 

justerat och gäller tills vidare. 

79.5.1.6 SSRK - Information från SSRKs Utställnings- och Exteriöransvarig 

 

Från föregående protokoll 

Inget från föregående protokoll 

 

79.5.2 För åtgärd 

79.5.2.1 SSRK - remiss gällande anvisningar för spanieljaktprov – 

Springerklubben ingen invändning 

79.5.2.2 SSRK – Remiss viltspårdomare – Springerklubben ingen invändning 

79.5.2.3 Privat person – frågan om provdatum - AMS svarar 

79.5.2.4 SSRK/SKK – Preparandkurs för blivande exteriördomare - CL svarar 

79.5.2.5 SSRK - Medlemslistor - ML svarar att Springerklubben inte skickar 

medlemslistor till SSRK utan vill de skicka information till våra medlemmar 

måste enkäten skickas till Springerklubben och via Springerklubben skickas till 

våra medlemmar. 

79.5.2.6 SSRK – Ordförandemöte 221219 – LLC deltar  

79.5.2.7 SSRK – Presentation domarauktorisation – CL svarar 

 

§79.6 Utgående post vecka 43-47 

 Ingen utgående post 

 

§79.7 Ordförande 

79.7.1 Valberedning – haft kontakt med LLC och arbetar på  

 

 



§79.8 Vice ordförande 

 79.8.1 Sponsring – skickat ut till ett flertal sponsorer inför CS 

 79.8.2 BPH – sponsring tom 221231 

 

§79.9 Sekreterare 

79.9.1 Årsmöte 2023 – Var? När? I vilken form? Sammanställning av 

kommittéerna snarast möjligt 

79.9.2 Hedersmedlemmar kommer att presenteras vid namn med kennelnamn på 

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

79.9.3 Shurgard – 230128 samlas vi för att sortera och byta förråd 

79.9.4 SHM 2023 – hur göra? Flera som anmält intresse av att hjälpa till – Kommitté 

SHM – ML skriver till de som anmält intresse om att ingå i en kommitté – involvera 

Uppland/Västmanland och Östra/Gotland 

 

§79.10 Kassör 

79.10.1 Årsmöte 2023 – KW haft kontakt med kassör SSRK vid två tillfällen som 

kan tänka sig vara mötesordförande och tekniskt ansvarig för mötet – 

Springerklubben önskar att SSRK kassör är mötesordförande, tekniskt ansvarig 

och rösträknare. 

 

§79.11 Utställningsansvarig 

79.11.1 Club Show 2023 – Hööks sponsrar valpar – Svedea sponsrar - 

Funktionärspärm för utställningsansvarig på gång – Förslag till annan 

utställningsplats, CL lägger ut på hemsidan  

 

§79.12 Avelsansvarig 

79.12.1 Digitalt spanielrasklubbsmöte gällande Funktionsbeskrivning spaniel 

FB-S – Kommit så långt som att testa på några hundar under våren 2023 - Fler 

möten inplanerade – tidsplan – tas i bruk 2024 – utbildning funktionärer 

79.12.2 Avelskonferens SKK – mycket bra – kommer dela material på hemsida 

och ev på FB samt i kommande nummer av tidningen – kommer finnas länkar 

från SKK att ta del av  

79.12.3 Exteriördomarkonferens 2024 – styrelsen uppdrar åt avelskommittén 

att tillfråga någon med raskunskap att presentera Engelsk Springer Spaniel 



79.12.4 Rasträffar planeras – revidering av RAS - Ny hälsoenkät  

§79.13  Jaktansvarig 

79.13.1 Möte med LA-jaktansvariga – förslag på jaktprovsdomare – SSRK står 

för utbildningskostnad om man blir antagen – viktigt att LA kontrollerar med 

jaktansvarig angående datum för jaktprov – WT i Värmskog blev en succé – 

Utbildning instruktörer jaktträning? – Beslut att under 2023 kommer utbildning 

att budgeteras under jaktprov – beslutet hänskjuts till kommande styrelse 

 

§79.14 Övriga funktionärer 

 

§79.15  Lokalavdelningarna 

79.15.1 Fortfarande några LA som har gamla sponsorer på sina hemsidor – ML 

mailar på nytt 

 

§79.16 Springertidningen & hemsidan 

 

§79.17 Övriga frågor 

  

§79.18 Nästa möte  

 20230109 kl.19:30 

§79.19 Mötets avslutande 

 Lena tackade för deltagandet och avslutade mötet. 

 

Vid protokollet 

 

 

Maria Ljungmark 

 

Justeras    Justeras 

 

 



Lena Lind Carlsson   Eva-Lis Åkergården-Stenman

      

  

 

 

 


