
 

 

 

Protokoll Springerklubbens huvudstyrelses teamsmöte 230206. 

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

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

Frånvaro: Annica Lövgren 

 

§81.1  Mötets öppnande 

 Lena Lind Carlsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

 

§81.2  Val av justeringsman att jämte ordförande justera protokollet 

Lotta Claeson valdes att jämte ordförande justera protokollet. 

 

§81.3  Fastställande av dagordning och anmälan av övriga frågor 

Dagordningen fastställdes inga frågor anmäldes.  

 

§81.4 Föregående protokoll 230109 

Protokoll från mötet 230109 lades med godkännande till handlingarna. 

 

§81.5 Inkommande post vecka 02-05 

 81.5.1 Information/åtgärdat 

81.5.1.1 SKK – Information - En uppdatering av milersättningen med anledning 

av att det kommit nya beloppsgränser från Skatteverket fr.o.m. 1 januari 2023. 

81.5.1.2 SKK - Anvisningar för exteriörbedömning 

81.5.1.3 SSRK – Funktionärsträff 2023 22-23/4 på Scandic Hotell i Upplands 

Väsby. 



81.5.1.4 SSRK – Fullmäktige 2023 27-28 maj 2023 på Scandic Hotell i Upplands 

Väsby. 

81.5.1.5 SKK - Viktig information inför KF 23 - 24 september 2023 till alla 

klubbar och medlemmar inom SKK:s organisation - 31 mars. 

Nomineringsförslag till valberedningen. Det är mycket viktigt att vi får 

nomineringar till valberedningen. De nominerade ska fylla i bifogade CV-mall 

som skickas till valberedningen. 

81.5.1.6 SKK – meddelande om auktorisation av exteriördomare, Johnny 

Andersson gruppallrounder grupp 8 

 

Från föregående protokoll 

Inget från föregående protokoll 

 

81.5.2 För åtgärd 

81.5.2.1 SKK - utbildning för Certifierad utställningsarrangör, CUA, den 25-26 

mars 2023 i Norra Älvsborgs Kennelklubbs lokal på Torpavägen 3 i Vänersborg. 

Klubben anmäler deltagaren via SKK klubbshop. Sista anmälningsdag 13 mars. - 

- Springerklubben har ingen att skicka. 

 

§81.6 Utgående post vecka 02-05 

81.6.1 SSRK – Information om att Springerklubben har stora svårigheter att få 

tag på nya ledamöter till vår huvudstyrelse. 

 

§81.7 Ordförande 

81.7.1 Valberedning - Valberedningen deltar under 30 minuter och redogör för 

arbetet med att få ledamöter till styrelsen. 

 

§81.8 Vice ordförande 

  

§81.9 Sekreterare 

81.9.1 Årsmöte 2023 – Sammanställning av kommittéerna snarast möjligt 

81.9.2 Hedersmedlemmar – alla har blivit kontaktade via mail 

81.9.3 Shurgard – Flytt till större förråd klar 



§81.10 Kassör 

81.10.1 Årsmöte 2023 – SSRK – ordförande och teamsansvarig 

81.10.2 Ekonomi – KW redogör för klubbens ekonomi  

 81.10.2.1 Resultat 

 81.10.2.2 Budgetuppföljning 2022 

 81.10.2.3 Budget 

81.10.3 Statistik från SKK medlemsservice  

 

§81.11 Utställningsansvarig 

81.11.1 Club Show 2023, öppna anmälan 1april, information om anmälan och 

länk på hemsida och FB 

81.11.2 Club Show 2024 åter en dags utställning med två domare, förslag på 

fler domare, ny plats - förslag Skokloster CW kollar med dem 

81.11.3 Medlemsutskick – Svedea information till medlemmar – CW, ML 

skickar till medlemmar per mail 

 

§81.12 Avelsansvarig 

 81.12.1 Exteriördomarkonferens – presentatör tillfrågad som tackat ja 

81.12.2 Welshklubben bjudit in avelsansvarig till deras avelskonferens som 

observatör vid föreläsning om gonioskopi/glaukom 

 

§81.13  Jaktansvarig 

 

§81.14 Övriga funktionärer 

 

§81.15  Lokalavdelningarna 

81.15.1 Information till lokalavdelningarnas styrelser måste finnas på 

Springerklubbens hemsida om man inte har en hemsida, att bara ha en FB-sida 

är inte medlemsvänligt och nya medlemmar måste kunna kontakta 

lokalavdelningarna – ML skickar på sk-listan 

 

  



§81.16 Springertidningen & hemsidan 

 

§81.17 Övriga frågor 

  

§81.18 Nästa möte  

 20230306 19:30 

 

§81.19 Mötets avslutande 

 Lena tackade för deltagandet och avslutade mötet. 

 

Vid protokollet 

 

 

Maria Ljungmark 

 

Justeras    Justeras 

 

 

Lena Lind Carlsson   Lotta Claeson 

      

   

 

 

 


