Sammanfattning från styrelsemöte den 2 april 2020
På grund av Covid-19 har inte vi fortfarande inte haft vårt årsmöte
Föreningens ekonomi ser fortsatt god ut. Vi är nu runt 160 medlemmar, vilket är fler medlemmar än
vad en del rasklubbar har.
Inkommande Post har vi som vanligt fått från både Cocker klubben och Springer klubben vilket vi
uppskattar jättemycket. Dock saknar vi Dispensansökningar för HD på cocker. För övrigt så var det
otroligt mycket post p g a Covid-19 under dessa veckor.
Vi har meddelat rasklubbarna samt kansliet att vårt årsmöte är framflyttat
Hemsidan uppdateras med information vart efter det kommer in sådan, bordstabletterna är slut på
lager så dessa ska plockas bort från hemsidan.
Avel och hälsa: Styrelsen har noterat att det är väldigt få valpkullar som går genom klubbens
valphänvisning, beror det på att kullarna är tingade innan dom är födda eller beror det på att vi har
för höga krav på att hänvisa? Vi får vara observanta på hur det ser ut framöver
Spanielkommittén: Ny domarlista är inskickad till HS för godkännande. De fel som upptäckts i
regelrevideringen och som nu är justerade ska tas upp av HS på möte i juni.
Avklarade Aktiviteter, det har inte genomförts några aktiviteter sedan senaste mötet
Kommande aktiviteter:
•
•
•
•
•

Sunne Jaktmässa i augusti
Jaktprovskurs i Nyköping i september
Träningsjaktprov i Nyköping i oktober
Träningsjaktprov i Halmstad troligtvis i oktober
Fler aktiviteter är på G

Jaktmässan på Tullgarns slott är flyttad till augusti, vilket innebär att JiS inte kommer att kunna delta i
år.
JiS cupen kommer med största sannolikhet bli inställd i år.
SM och Derby: Datum för SM blir i år mitten av november i Södras upptagningsområde. Derbyt
kommer att gå i Östra upptagningsområdet under oktober.
SM och Derby börjar bli lite stor för att endast styrelsen ska hinna rodda runt allt, så vi kommer från i
år att be om hjälp från medlemmarna. Information kommer att läggas ut på hemsidan och i klubbens
FB grupp. Vi behöver två grupper en för SM och en för Derbyt. Checklistor finns som hjälp
Hubertus: diskuterades inte under dagens möte
Årsmöte den 28 mars blev inställt p g a Covid-19. Styrelsen beslutade att försöka få till ett Digitalt
Årsmöte genom SKK under maj månad. Ordföranden undersöker hur vi kan gå tillväga och
information kommer så fort vi själva vet mer.

Nästa möte: Inget datum är satt då vi inte vet när vi kan hålla Årsmötet.

För anteckningarna
Biggan

