
Sammanfattning från styrelsemöte den 16 september 2020

Föreningens ekonomi ser fortsatt god ut och det är nästan 142 medlemmar redan på det nya 
medlemsåret.

Inkommande Post: Posten ang Covid-19 och restriktioner börjar nu avta. För övrigt har det kommit in
en uppdaterad lista på Spanieljaktprovsdomare

Hemsidan: Nu öppnar vi upp sidorna för Derby och SM med den information som kommit in

Avel och hälsa: Avelsansvarigs förslag på nya valphänvisningsregler har lästs på sedan föregående 
möte, där är några små justeringar som gjorts.

Mötet beslutar att godta det nya förslaget till regler för valphänvisning samt att meddela
webmaster att ändra på hemsidan.

Det tidigare förslaget från protokoll fört den 25 november 2019 § 8 punkt 4 diskuterades
åter - Från 1 januari 2021 ska uppfödare som nyttjar valpförmedlingen ha minst 50 % av
sina kullar HD röntgade.

Mötet beslutar att häva det tidigare beslutet § 8 punkt 4 2019-11-25.
Mötet beslutar att i stället försöka informera uppfödare/valpköpare om varför det är så
viktigt att HD röntga så många individer som möjligt, inte bara avelsdjur.

Rollbeskrivningar: Beskrivningar som är klara är Avel, Sekreterare och Ordföranden

Spanielkommittén: 
 Vi har fått OK från HS att fortsätta planeringen för SM
 Då årets domare är från Irland och de har restriktioner får återinresa så har två svenska 

domare tillfrågats att stå som reserver för SM


Avklarade Aktiviteter
 Kurs i Strängnäs i 2 dagar i augusti har genomförts med mycket nöjda deltagare

Kommande aktiviteter:

 Jaktprovskurs i Nyköping den 19 september  Petra 
 Träningsjaktprov Nyköping den 11 oktober Petra
 Träning-/träningsjaktprov i Halmstad, troligtvis i januari Bert 

SM och Derby: Förberedelserna rullar på. SSRK måste ändra informationen på sin hemsida

Hubertus: Mötet beslutar att ställa in Hubertus 2020 p g a Covid-19 och på grund av att marken det 
hela skulle hållits på inte längre finns tillgänglig

Nästa möte: blir den 14 oktober kl 18.00. 

För anteckningarna 

Biggan 


