
 

 

 

Protkoll Springerklubbens huvudstyrelses teamsmöte 230306. 

Närvaro: Lena Lind Carlsson, Maria Ljungmark, Lotta Claeson, Karin Wigstrand, Eva-Lis 

Åkergården-Stenman, Carina Lockwall & Brita Sjöström 

 

Frånvaro: AnnMarie Skansen & Annica Lövgren 

 

§82.1  Mötets öppnande 

 Lena Lind Carlsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

 

§82.2  Val av justeringsman att jämte ordförande justera protokollet 

Brita Sjöström valdes att jämte ordförande justera protokollet. 

 

§82.3  Fastställande av dagordning och anmälan av övriga frågor 

Dagordningen fastställdes inga övriga frågor anmäldes.  

 

§82.4 Föregående protokoll 230206 

Protokoll från mötet 230206 lades med godkännande till handlingarna. 

 

§82.5 Inkommande post vecka 06-09 

 82.5.1 Information/åtgärdat 

82.5.1.1 SKK - Medlemsavgifter Sveriges Hundungdom kv4 

82.5.1.2 SKK - Det nya helhetskonceptet “SKK Utställning” består av fyra olika 

delar. • Arrangera utställning • Internetanmälan • Webbaserad 

utställningsadministration • Katalog och Kritik 

82.5.1.3 SKK - Rädsla hos hund - ny kurs – ML skickat på sk-lista 



82.5.1.4 Medlem - Fråga om var medlemsnummer kan hittas – ML svarat 

82.5.1.5 SSRK - Medlemskontroll vid prov, tävling, utställningar mm  

2023-01-01 övertog Svenska Kennelklubben, SKK, administrationen av SSRKs 

medlemsregister. Detta innebär att möjligheten till medlemskontroll vi 

inloggning i registret hos Föreningssupport har upphört. Vi har tidigare skickat 

ut information om hur avdelningar och rasklubbar får tillgång till medlemslistor 

för att kunna kontrollera medlemskap. Vi vill nu meddela ändrade rutiner 

gällande beställning av SSRKs medlemslistor. Fr o m nu begärs listor för kontroll 

av medlemskap från SSRKs kansli, info@ssrk.se  

De befattningar i avdelningar och rasklubbars styrelser som kan begära ut en 

medlemslista är: Sekreterare, Kassör, Utställningsansvarig, Jaktprovsansvarig, 

retriever Jaktprovsansvarig, spaniel Jaktprovsansvarig, tolling FB-R-ansvarig 

Begäran ska i första hand komma från en funktionsmail, t ex 

retrieverjakt@ssrkavdelning.se. Den person som beställer listan är ansvarig för 

att listan behandlas på korrekt sätt, dvs inte sprids, och att den raderas efter 

genomförd medlemskontroll. 

82.5.1.6 SKK - Anvisningar för exteriörbedömning - Det primära syftet med 

exteriörbedömningar är att exteriört värdera resultatet av avelsarbetet samt rasens 

avelsmaterial mot rasstandarden. 

 

Från föregående protokoll 

Inget från föregående protokoll 

 

82.5.2 För åtgärd 

82.5.2.1 SKK - Remiss angående junior- och veteranchampionat på utställningar 

– Diskussion fördes, beslut tages att vara positiv till införandet av junior- och 

veteranchampionat – ML meddelar SSRK  

82.5.2.2 SSRK - SKK-start nya SSRK-prov – Diskussion fördes, beslut om att 
Springerklubben inte har ett behov av att kunna dela upp proven i Springer Väst, 

Springer Öst o s v utan att det räcker att lägga till ett fritextfält där den som 

administrerar skriver in förutom plats även underavdelning, LC svarar SSRK  

82.5.2.3 SSRK - Inbjudan - SSRKs Funktionärsträff 22-23 april 2023 (mail 230216, svar 

senast 3/4) Beslut efter årsmöte 19/3. 

82.5.2.4 SSRK - Inbjudan till SSRKs Fullmäktige 27-28 maj 2023 (mail 230216, svar 

senast 17/4) Beslut efter årsmöte 19/3 

82.5.2.5 SSRK – SSRK - Regelrevidering 2027 - 2031 Våra regler för A- respektive B-

prov löper från och med 2022 till och med 2026. Därtill tillkommer regler för WT/MT 

mailto:info@ssrk.se


som skall revideras. Reglerna fastställs av SKK (JhK) och ett förslag ska vara klart senast 

sista december 2025. - Öppen fråga som respektive avdelning och rasklubb behöver ta 

ställning till: Finns tankar i organisationen om förbättringar /förändringar i nuvarande 

regelverk? Svar på denna öppna fråga önskas senast 30 oktober 2023. – Beslut -  

Hänskjuts till nästkommande styrelse att svara på frågan 

82.5.2.6 Kungliga biblioteket - Som nationalbibliotek ansvarar Kungliga 
biblioteket (KB) för att samla in och bevara allt allmänt spritt svenskt tryck för 
framtiden, samt göra det tillgängligt för forskning. Enligt lag ska landets 
tryckerier och kopieringsföretag skicka in pliktexemplar av sina trycksaker till 
KB. I de fall utgivaren låter trycka utomlands blir utgivaren själv 
leveransskyldig. 
 
Vi har vid en genomgång upptäckt att vi saknar material från er och ber er 
därför att portofritt skicka ett exemplar av följande: 

Av Springertidningen : medlemstidning för Springerklubben saknar vi: 
År: 2020, nummer: 2-3 – LLC ser om efterfrågade nummer finns och skickar 
dessa 

82.5.2.7 SSRK - Uppdatering av förteckningen över examinatorer utställning – 
Diskussion fördes - CL ser över och skickar till SSRK  

 

§82.6 Utgående post vecka 06-09 

 Ingen utgående post 

 

§82.7 Ordförande 

 

§82.8 Vice ordförande 

  

§82.9 Sekreterare 

82.9.1 Årsmöte 2023 – En anmäld till årsmötet hittills  

82.9.2 Värdinna/värd på Club Show? Ta hand om domare från ankomst till 

avgång? Styrelsen positiv till ev värdinna/värd - Namnförslag – LC kollar med 

person om intresse finns 

 

 

 



§82.10 Kassör 

82.10.1 DAMS budgetförslag – Diskussion fördes – Beslut att revidera 

budgetförslag då sponsring för provtagning utfallit väl med ett flertal prov 

82.10.2 Nedläggning av lokalavdelning – KW svarat på frågor från 

lokalavdelning om hur ev nedläggning av lokalavdelning går till 

 

§82.11 Utställningsansvarig 

82.11.1 Club Show 15-16/7 2023 rullar på, CUA klar, ringsekreterare klara, CS 

2024 domare klara, Skokloster bokat, 1dags utställning, möjlighet för boende 

och mat finns, 60 hundrum, gräsplan bokad och för 2025 planeras CS på 

Skokloster igen. 

82.11.2 Utskick mailadresser – många som har fel mailadress hos SKK, mail 

studsar tillbaka – får vara så, inget vi kan påverka 

 

§82.12 Avelsansvarig 

 

§82.13  Jaktansvarig 

 

§82.14 Övriga funktionärer 

 

§82.15  Lokalavdelningarna 

 

§82.16 Springertidningen & hemsidan 

 

§82.17 Övriga frågor 

 

 

 

 

 

 



§82.18 Nästa möte  

 20230319 konstituerande för nya styrelsen 

 

§82.19 Mötets avslutande 

 Lena tackade för deltagandet och avslutade mötet. 

 

Vid protokollet 

 

 

Maria Ljungmark 

 

Justeras    Justeras 

 

 

Lena Lind Carlsson   Brita Sjöström 

      

 

 

 


