
 

 

 

Protokoll Springerklubbens huvudstyrelses teamsmöte 230109. 

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

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

 

§80.1  Mötets öppnande 

 Lena Lind Carlsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

 

§80.2  Val av justeringsman att jämte ordförande justera protokollet 

Lotta Claeson valdes att jämte ordförande justera protokollet. 

 

§80.3  Fastställande av dagordning och anmälan av övriga frågor 

Dagordningen fastställdes inga övriga frågor anmäldes.  

 

§80.4 Föregående protokoll 221128 

Protokoll från mötet 221128 lades med godkännande till handlingarna. 

 

§80.5 Inkommande post vecka 48-01 

 80.5.1 Information/åtgärdat 

80.5.1.1 Ökade möjligheter till utbildningstillfällen för SKKs exteriördomare 

80.5.1.2 Privatperson - Hur vanligt rage syndrome? LC svarat 

80.5.1.3 SLU – Information – vidarebefordrad till SK-listan 

80.5.1.4 Medlem – Tidning? CL svarat 

80.5.1.5 SSRK - Ändrade regler för skattefri bilersättning Från den 1 januari 

2023 gäller 25 kr per mil som skattefri bilersättning för resa med egen bil. För 



mer information se: 

https://www.skatteverket.se/privat/skatter/beloppochprocent/2023/ För resor 

gjorda 2022 gäller fortsatt 18,50 kr per mil. 

80.5.1.6 Svedea - Svedea upprepar förra årets succé och arrangerar även 2023 

Hundstipendiet i slottsmiljö. Den 27–28 maj blir det hundvänliga Hesselby 

Slott som välkomnar stipendiater och hundar för att prova på hundsporter 

med proffs. Ansökningsperioden pågår till 5 mars. Ansökan görs 

på svedea.se/hundstipendiet senast den 5 mars 2023. – ML lagt ut på FB-

sida, skickat på SK-listan och bett webban lägga ut på hemsidan 

 

Från föregående protokoll 

Inget från föregående protokoll 

 

80.5.2 För åtgärd 

80.5.2.1 SSRK - Diplomerad avelsfunktionär, ingen från Springerklubben kan 

delta vid detta tillfälle. 

80.5.2.2 SSRK - Medlemsantal per 2022-12-31 – 1281 medlemmar – ML skickar 

till SSRK 

80.5.2.3 SSRK- Motioner till SSRKs Fullmäktige 2023 att läsa inför Fullmäktige 

 

§80.6 Utgående post vecka 48-01 

 80.6.1 Mail till LA Östra och Uppland/Västmanland ang SHM 2023 

 80.6.2 Till LA enkät från SSRK 

 

§80.7 Ordförande 

80.8.1 Ordförandemöte – Reseersättning höjd enligt Skatteverkets riktlinjer, 

diskussion om ev ersättning/arvode till de som arbetar på utställningar, prov 

mm. Frågan om Springerklubben kan göra ett reportage om Springerklubbens 

40års jubileum – CL gör ett förslag 

 

§80.8 Vice ordförande 

 

 

  

https://www.skatteverket.se/privat/skatter/beloppochprocent/2023/
https://www.svedea.se/hundforsakring/hundstipendiet


§80.9 Sekreterare 

80.9.1 Årsmöte 2023 19/3 kl.10:00 – Digitalt möte med SSRK som ordförande 

och digitalt ansvarig. Sista anmälan för deltagande 5/3 – ML lägger ut på FB-

sidan och på hemsidan - Sammanställning av kommittéerna snarast möjligt –  

80.9.2 Hedersmedlemmar kommer att presenteras vid namn med kennelnamn på 

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

80.9.3 SHM 2023 – hur göra? Östra inte intresserad av att hjälpa till, inte fått svar 

från Uppland/Västmanland. ML svarar de som erbjudit sin hjälp att det inte är klart 

från klubbens sida vilka som står bakom anordnandet av monter på SHM 2023. 

Kommer lämnas över till kommande styrelse. 

 

§80.10 Kassör 

80.10.1 Årsmöte 2023 

80.10.2 Ekonomi – bokslut inte klart – inväntar fakturor 

80.10.3 Medlemshantering – Ny kontakt mot SKK efter KWs avgång behövs, 

nya styrelsen får ta beslut om ny KKO (KW kvar i en övergång?) - 20221231 

1281 medlemmar 

80.10.4 Lagerlokaler – byte av lagerlokal 28/1 

 

§80.11 Utställningsansvarig 

80.11.1 Club Show 2023 – avtal klart med Dogpaws´n shows som nu sköter om 

anmälan, registrering på SSK och katalog till CS 2023. – Behöver ha CUA till CS, 

höra med SSRK igen – Förslag på domare till 2024. Fått flera förslag till ny 

utställningsplats 2024, ska efterforska mer med boende mm.  

 

§80.12 Avelsansvarig 

80.12.1 DAMS (Dyserytropoetisk Anemi och Myopati) – DNA-test klart - 

uppmana uppfödare att testa sina hundar – På Labogen kan man registrera sig 

som uppfödare och få rabatt för provtagning – Förfrågan om Springerklubben 

kan sponsra testningen – genom DNA-test kan vi testa bort sjukdomen – 

Forkningsfonden finns och pengar avsätts för provtagning – Beslut tages om att 

sponsra provtagning med en summa av 400kr/test – Krav för att få sponsring är 

att vara medlem i Springerklubben och att delge klubben provsvaret - Försöka 

att ev inbjuda till provtagning på olika platser runt om i landet.  

 

 



§80.13  Jaktansvarig 

 

§80.14 Övriga funktionärer 

 

§80.15  Lokalavdelningarna 

 

§80.16 Springertidningen & hemsidan 

 

§80.17 Övriga frågor 

  

§80.18 Nästa möte  

 20230206 kl.19:30 

 

§80.19 Mötets avslutande 

 Lena tackade för deltagandet och avslutade mötet. 

 

Vid protokollet 

 

 

Maria Ljungmark 

 

Justeras    Justeras 

 

 

Lena Lind Carlsson   Lotta Claeson 

      

   

 

 

 


