
Sammanfattning från styrelsemöte den 19 november 2020

Föreningens ekonomi ser fortsatt god ut och det är nästan 156 medlemmar redan på det nya 
medlemsåret. Fakturor för SM börjar ramla in och sammanställning och fakturering ska ställas till 
SSRK HS

Inkommande Post: Bl a remissförlag på en ny broschyr

Hemsidan: Är uppdaterad med resultaten från SM och Bildarkivet är fullt med fina bilder. Utrymmet 
för Bildarkivet gick i taket så vi beslutade att uppgradera till PRO versionen för ca 50 kr/mån, då får vi
500 GB yta i stället för dagens 5 GB

Avel och hälsa: Inget inkommande till dagens möte

Rollbeskrivningar: Vi saknar fortfarande rollbeskrivning på Utbildning och Information

Information från Spanielkommittén: 
Det fanns ingen information att delge till detta möte då kommittén inte haft något möte sedan JiS 
föregående styrelsemöte.

Avklarade Aktiviteter

Kommande aktiviteter:

 Träningsjaktprov i Uppsalatrakten 20 november Petra
 Träningsjaktprov i Norra Bohuslän, 21 november Bert/Biggan
 Träning-/träningsjaktprov i Halmstad, troligtvis i januari Bert 

SM och Derby: 
Spanielmästerskapet avlöpte över alla förväntningar, alla involverade ska ha ett stort TACK för 
hjälpen. Vi provade att ha en arbetsgrupp utanför styrelsen till i år, det har fungerat bra men blev 
nog en del onödiga missförstånd så till nästa år ska vi försöka rätta till dessa. TACK även till samtliga i 
arbetsgruppen för SM.

Hubertus: 
Är instället 2020

Övriga frågor:
Vi får förbereda oss på att nästa Årsmöte även det med största sannolikhet kommer att bli ett 
Digitalt möte, vi hoppas att det inte ska bli så men måste förbereda oss på detta.

JiS har varit kallade till ett möte angående förlängning av Samarbetsavtalet mellan SSRK, 
Cockerklubben, Springerklubben och JiS. Det var ett mycket bra möte, tyvärr deltog inte 
springerklubben. Nytt uppdaterat Samarbetsavtal kommer att presenteras för SSRK HS den 29 
november och därefter kommer att att gå ut på remiss till Cockerklubben, JiS och Springerklubben.

Nästa möte: blir den 13 januari 2021 kl 19.00. 

För anteckningarna 

Biggan 


