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Närvarande 

Ordinarie ledamöter 

Gunilla Sandström GS 

Torbjörn Håkansson TH 

Lisa Andersson LA 

Janne Gustavsson JG 

Lena Johansson LJ 

Suppleanter 

Sara Lahti SL 

 

Frånvarande 

Ordinarie ledamöter 

Susanne Andersson 

Carina Arvidsson 

Suppleanter 

Elin Lidén 

 

§ 1 Mötets öppnande 

GS välkomnar alla och förklarar mötet öppnat 

 

§ 2 Val av justerare för mötet 

TH väljs att jämte ordförande justera protokollet 

 

§ 3 Dagordning 

Dagordningen har skickats ut innan mötet och godkändes 

 

§ 4 Föregående protokoll 

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna 

 

§ 5 In- och utgående skrivelser (Vecka 4-9) 

SSRK UT 090-279 Nya styrelseuppgifter för 2014 

SSRK UT 040-007 REMISS - jaktprovsdomare spaniel, 3 sökanden 

SSRK UT 070-021 Information om platser kvar på diplomeringsutbildning 

SSRK UT 060-112.1 Förfrågan om utökat rasregister. Styrelsen beslutar 

att tillstyrka förfrågan 



 
SKK/SSRK IN 075-018 Information och länkar om uppdaterat Nationellt 

dopingreglemente för hund 

SSRK UT 075-019 Information om & länkar till anmälan till Swedish Game 

Fair, Tullgarn 2014 

SKK/SSRK IN 060-115 Nytt FCI-arvode för domare på utställning fr o m 

2014-01-01 

SKK/SSRK IN 090-293 Inrapportering av nya styrelseuppgifter 2014 

SSRK UT 035-022 Nya tider för retrieverjaktproven, 

förenklade/förändrade rutiner etc. 

SSRK UT 010-051 Inbjudan till Konferens för avelsansvariga 2014. 

Styrelsen bordlägger inbjudan till kommande möte 

SSRK UT 010-050 Inbjudan till SSRKs Funktionärsträff 2014. Styrelsen 

bordlägger inbjudan till kommande möte 

SSRK UT 010-052 Inbjudan till Representantskapsmöte 2014-05-17 o 18. 

Styrelsen bordlägger inbjudan till kommande möte 

SSRK UT 070-023 Beträffande spanieldelen på WT-konferensen 8-9 mars 

2014 

Styrelsen beslutar att § 5 är omedelbart justerad 

 

§ 6 Rapporter 

Ordförande – har besvarat mail om valphänvisningsstruktur (tas upp i § 

9), HD-avläsningsresultat (tas upp i § 9), årsmötesfrågor och 

uppfödarutbildningen. Har haft kontakt med rasinformatören och samtalat 

med personer engagerade i de numerärt små spanielraserna. Har även 

tagit del av mail och samtalat med medlemmar gällande osämja mellan 

funktionärer och medlemmar.  

Vice ordförande – inget att rapportera 

Kassör – betalar ut ersättning till funktionärer på mässorna. Har som 

ansvarig för medlemsregistret besvarat önskan om förlängd tid för 

gåvomedlemskap. Medlem får inkomma med en skriftlig förfrågan till 

styrelsen. Har även skickat ut påminnelser på obetalt medlemskap och 

därigenom har flertalet medlemmar kommit tillbaka till klubben 

Sekreterare – löpande vidarebefordring av post 

Jakt – LA skickar ut kontrakt till markägare och domare för KM 2014 

Utställning – Annons till Open Show i Skövde 10/5 är klar. Club Show 

2014 avgörs 10/8 i Vilsta utanför Eskilstuna. Annons är klar och styrelsen 

beslutar att sätta sista anmälningsdatum till 31/7. Ringsekreterare är 

klara och styrelsen undersöker möjlighet till samkväm på lördagen.  

Viltspår – KM 2014 avgörs 28/9 utanför Norrköping 



 
Aktivitetsgrupper – inget att rapportera 

Lydnad/rallylydnad – inget att rapportera 

Agility – inget att rapportera  

 

§ 7 Arbetsmanual: Open Show och Club Show 

JG har sammanställt arbetsmanualer för klubbens utställningar. Styrelsen 

beslutar att anta manualerna efter viss korrigering 

 

§ 8 Befattningsbeskrivningar 

En stomme är upprättad och arbetet fortsätter. I dagsläget är de flesta 

styrelsebefattningarna beskrivna, men viss justering behövs. De externa 

funktionerna är ännu inte beskrivna 

 

§ 9 Övrigt 

Valphänvisningsstruktur – Kritik har inkommit gällande att 

valphänvisningen på hemsidan upplevs som rörig då planerade och födda 

kullar blandas. Styrelsen beslutar att undersöka möjligheten att dela upp 

valphänvisningen på hemsidan i två spalter, en för planerade och en för 

födda kullar 

HD-resultat från USA – Förfrågan har inkommit om hur styrelsen ställer 

sig till höftledsröntgen utförd i USA med OFA-scoresystemet. Då det idag 

inte finns möjlighet att översätta OFA-score till HD-grad kan styrelsen ej 

ta ställning till ett sådant resultat 

 

§10 Avslutning  

GS tackar för visat intresse och avslutar mötet 

 

 

 

 

Lisa Andersson 

Sekreterare 

 

 

 

 

 

Gunilla Sandström                            Torbjörn Håkansson 

Ordförande                                      Kassör 


