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Plats:                                          Telefonmöte

Beslutande: Christian Dokken
Biggan Elofsson
Bert Andersson
Bengt Magnusson
Catharina Wiberg (Cinna)
Catharina Lundberg
Carina Greiff Andersson

Valberedningens representant Anna-Victoria Ingemarsdotter

Anmält förhinder: Jenny Furenbäck
 
Utses att justera: Bert Andersson

Underskrifter:
Protokollförare:

…………………………………………….
Carina Greiff Andersson

Ordförande:

…………………………………………….
Christian Dokken

Justerare:

………………………………………….…
Bert Andersson

§1 Mötet öppnas.
Christian hälsar alla välkomna och öppnar mötet.

§2 Val av protokollförare för mötet.
Carina Greiff Andersson väljs som protokollsförare för mötet.
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§3 Val av justerare.
Bert Andersson väljs att jämte ordförande justera protokollet.

§4 Fastställande av dagordning
Dagordningen godkändes, med tillägg av information från valberedningen under Övriga frågor

§5 Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll godkändes. 

§6 Rapport från kassören
Bert rapporterade om det ekonomiska läget. Det finns nu 67 100 kronor i kassan. Vi är nu 139 
betalande medlemmar och 101 av medlemmarna är även med i Facebookgruppen. 

§7 Inkomna skrivelser
Carina har skickat vidare information från SSRKs huvudstyrelses senaste protokoll. Vi 
diskuterade § 413 där det står om att man funderar på att ställa in SSRKs dåliga ekonomi står 
det att de funderar på att ställa in SM 2014 för både spaniel och retriever. Enligt Christian så 
verkar det inte vara aktuellt då JIS redan har fått en förfrågan från Torbjörn om att hjälpa till att 
arrangera SM även 2014.  Christian fick ändå i uppdrag att diskutera frågan en gång till med 
Torbjörn. 

§8 Hemsidan
Arbetet med hemsidan rullar på och Biggan hade inget speciellt att rapportera. Efter SM så 
skickade Biggan bilder och information på måndagen direkt efter SM till webansvarig i SSRK, 
men det tog ca 14 dagar innan någon uppdatering gjordes av SSRKs hemsida, vilket är mycket 
dåligt. 

Biggan fick i uppdrag att lägga ut information på hemsidan om att det finns bordstabletter att 
köpa. 

§9 Hälsa och avel
I somras arrangerades ett möte med rasklubbarna där man diskuterade hur man skulle lösa 
arbetet med RAS. Efter detta skulle rasklubbarna höra av sig, men det har de inte gjort. Biggan 
har därför precis nyligen skickat mejl till avelsansvariga i springerklubben, cockerklubben och 
SSRKs huvudstyrelse. Det har ännu inte kommit några svar. Vill ha besked om hur vi ska få 
ihop RAS dokumenten. 

Biggan har också varit i kontakt med Agria för att försöka hitta en föreläsare om t.ex. avel i små 
populationer. Detta är en aktivitet man skulle kunna göra ihop med rasklubbarna. Biggan arbetar
vidare med detta och pratar med Maria Köhlström. 
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§10 Planerade och genomförda aktiviteter
Catharina hade före mötet lagt ut en uppdaterad aktivitetslista på styrelsens Facebooksida. 
Utbildningskommittén (Catharina, Cinna och Bengt) hade möte i fredags.  Se den listan för 
planerade aktiviteter. 

Det ska genomföras ett träningsjaktprov den 14/12 då det verkar bli 6-7 deltagare. Maxantalet är
10. 

Det är dags att börja planera årsmötet nu. Carina kollar om vi kan vara i Östergötland igen, 
datumet bestämdes preliminärt till den 29/3. 

Rolf Näslund ansvarar för Hubertusprov i SSRK och kontakter har därför tagits med honom av 
Catharina för att se om man gemensamt skulle kunna arbeta för att främja svenska starter på 
Hubertusprov i andra europeiska länder. 

§11 Spaniel SM 2013
Bert redogjorde för det ekonomiska läget för SM. Det verkar bara finnas en räkning kvar som vi
ännu inte fått.  Bert och Christian ser till att redovisa utgifter till SSRK som gett ett bidrag på 
12 400 kronor till JIS. Ett eventuellt överskott kommer att öronmärkas till nästa års SM. 

Det finns många priser kvar i lager och dessa är nu samlade hos Christian. Det ska göras en 
förteckning över vad som finns. 

Frågan togs upp vem som skulle se till att det blir en artikel om SM i nästa Apportören. 
Christian åtog sig att prata med Torbjörn om detta, om inte Torbjörn skulle skriva en artikel så 
erbjöd sig Carina att fixa en sådan. 

Som avslutning på SM diskussionen så sa vi att vi gjorde ett bra jobb och vi har fått mycket bra 
feed-back! 

§12 Övriga frågor
Valberedningen var representerad av Anna-Viktoria som redogjorde för valberedningens arbete. 
Sandra har tidigare avgått ur styrelsen. I dagsläget saknas därför en ordinarie ledamot 
fyllnadsval och två ledamöter på två år.  

Det skulle vara trevligt med en artikel om Hubertusprovet i Apportören. Catharina erbjöd sig att 
skriva ihop något. 

§13 Nästa möte.
Nästa möte är den 6:e februari kl. 18.00. 

§14 Ordförande avslutade mötet
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