Protokoll fört vid telefonmöte med Svenska Irländsk setterklubbens styrelse 2010-04-20
Närvarande: Britt-Marie Dornell, Fredrik Björklund, Jan-Olov Daniels, Mayvor Jonsson, Patrick
Larsson, Per Henriksson, Sanna Steinvall och Marita Andersson.
Mötets öppnande

§ 303
Ordf. Mayvor Jonsson hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat

Justeringsperson

§ 304
Till att jämte ordförande justera protokollet valdes Sanna Steinvall

Godkännande
av dagordningen

§ 305
Dagordningen gicks genom och godkändes med tillägg av övriga frågor
under § 314

Föregående mötes
§ 306
protokoll
Föregående mötes protokoll gicks genom och lades till handlingarna.
Kassörens rapport

Sekreterarens rapport

Avelsrådets rapport

§ 307
Per Henriksson rapporterade att det inte skett några stora förändringar
sedan senaste rapporten. Konstaterades att vinsten från utställningen i
Saltsjö Boo blev dryga 5000:-.
§ 308
Inkomna skrivelser
10/25
MFK: Synpunkter avseende startavgifter - för kännedom.
10/26
FA: Meddelande via FA:s sekr. från resultatansvarig där
kommissarier ombeds att ta bort alla strukna hundar och
reserver innan dom skickar redovisningen till
resultatansvarig
Marita Andersson vidarebefordrar info till Berit Mattsson.
10/27
SKK: Disciplinärende
10/28
SKK: Disciplinärende
10/29
SKK: Korrigerade blanketter och instruktioner gällande SRD
10/30
SKK: CS-protokoll nr 1/2010
10/31
SKK: Disciplinärende
10/32
FA/DU: Meddelande från FA/DU att man kompletterar listan
över aspirantdomare för våra raser med följande namn;
Marina Bengtsson, Martin Johansson och Lena Nordin.
Samtliga är tillfrågade och har givit samtycke
10/33
SKK: Meddelande att reviderad version av ”Anvisningar för
ej stambokförda (inofficiella) utställningar” finns på SKKs
hemsida www.skk.se under länken Regelverk.
10/34
SKK: Information om reviderade regler för Svenskt
Viltspårsprovschampionat
10/35
SKK: Artikel om hanhundsägarens ansvar skriven av Åsa
Lindholm på uppdrag av SKK/Avelskommittén distribuerad
till klubbar för användning i klubbtidskrifter. Mayvor skickar
med texten med övrigt material till Avance
10/36
SKK: Medlemmar som belagts med hänvisningsstopp
10/37
SKK: Utdrag ur CS-protokoll 1/2010 där Nils-Erik
Åhmansson tog upp utvecklingen av ”icke önskvärda
trender inom utställningsverksamheten”
§ 309
Inget nytt att rapportera

§ 310
FA rapport Mayvor meddelade att FA/VU hade möte 14 april men eftersom protokollet ännu inte
är justerat Mayvor kommer rapporten vid senare tillfälle.
En punkt vid mötet som blev omedelbart justerat var beslutet att bilda FA PUR som
kommer att ersätta FA Tk. SISK har redan utsett Jan-Olov Daniels som
representant till den nya kommittén och övriga specialklubbar utser sina i
samband med deras årsmöten under vår/sommar.
När det gäller rapportering från FA/VU-möten anser SISK att den bör ske i gemensam
form på FA:s hemsida och inte genom enskilda rapporter på de olika
specialklubbarnas sidor.
Vidare rapporterade Mayvor att frågan om startavgiften fortfarande diskuteras trots att
SISK redan tidigare meddelat sitt beslut att 450kr är lämplig som högsta
avgift. Eftersom någon enighet inte kunnat nås inom FA/VU i frågan
gäller det gamla beslutet om 400 kr.
Jubileum

§ 309
Grupp 1 Provmarker
Inget nytt att rapportera
Grupp 2 Jubileumsbok
Britt-Marie Dornell meddelade att sista datum för inbetalning till ”namn i
jubileumsboken” nu är passerat. Annons om boken ska införas på
hemsidan, Marita kollar upp vilken storlek annonsen ska ha och meddelar
Britt-Marie detta. Priset för boken ska enligt tidigare beslut vara 200:- +
porto.
Frågan om distribution av böcker till Jubileumsträffarna diskuterades och
Jan-Olov erbjöd sig att sponsra kostnaden för distributionen. Ett
erbjudande som mottogs med stor tacksamhet från styrelsen.
Grupp 3 PR
Marita presenterade förslag på annons för Jubileumsprovet som ska
införas i Avance. Innehållet och detaljer diskuterade, Marita korrigerar,
gör nytt förslag och skickar till styrelsen för godkännande.
Beslutade att skicka ut pressmeddelande 2 i början av augusti.
Grupp 4 Sponsring
Inget nytt att rapportera.
Grupp 5 Ekonomi
Per presenterade en ungefärlig uträkning av kostnaden för
jubileumsprovet. Konstaterades att det ligger inom ramen för vad som är
planerat.
Grupp 6 Förläggning
Jan Paradis hade meddelat att han under vecka 17 kommer att få priser
från Degeberga stugby för de olika matarrangemang som dom ansvarar
för.
Grupp 7 Landskamp
Inget nytt att rapportera
Grupp 8 Utställning
Eftersom vi har skiftat dag för utställningen fick Jan-Olov (TK/PUR) i
uppdrag att kontakta SKK för att be att få justera datumet från fredag
2010-09-24 till torsdag 2010-09-23 för att logistiken ska fungera bättre
med de utländska gäster som väntas.
Britt-Marie påpekade att det är viktigt att jobb läggs ner för att även
utställningen ska bli extra speciell och för att så många som möjligt ska
anmäla sig. Marita gör förslag på text till hemsidan där vi hänvisar till
klubbens första utställning 1916 då hela 95 hundar deltog och trycker på
det unika att utställningen döms av en domare från rasens hemland.
Beslutades att Mayvor Jonsson står som kommissarie för utställningen,
med hjälp av Gun Carmland för det praktiska arbetet.
Styrelsen ansåg att det är helt okej om någon försäljare vill saluföra sina
varor i samband med utställningen.

Övrigt
• Påpekades att texter fortfarande saknas på hemsidan för tre av
Jubileumsträffarna: Öland, Örebro och Kalix. Viktigt att dessa skickas
in till web-master snarast möjligt.
• Mayvor meddelade att hon har påbörjat arbetet med uppdateringen
av champions för en digital presentation i samband med
Jubileumsmiddagen.
• Beslutades att göra någon typ av diplom för tävlingen om
Jubileumsbåten att dela ut vid jubileumsprovet istället för att frakta
båten ner till Skåne.
• Beslutades att PM för provet skickas ut via e-post till de som har
anmält den vägen och med vanlig post till övriga.
Avance

Hemsidan

§ 309
Mayvor meddelade att en del material kommit in till nästa Avance som har deadline 28
april. Mer material är på ingång, bl.a. annonsen för Jubileumsprovet.
Beslutades att skicka in text där vi efterlyser ny web-master eftersom Susanne har
avsagt sig jobbet fr.o.m. slutet av 2010.
§ 310
Marita meddelade att uppgifter om nya styrelsen är inskickade till hemsidan
tillsammans med protokoll från de senaste två mötena. En del av detta
har uppdaterats men inte allt. Mayvor meddelade att avelsrapporten samt
”vandringspriser” för 2009 också är inskickat men ännu inte uppdaterat.
Beslutades att även på hemsidan lägga in text om ny web-master.
Marita kontaktar Susanne om detta samt påminner om uppdateringarna.
Annons Rastorp-utställningen läggs in på hemsidan i början av maj.

Årsboksredaktör
Övriga frågor

§ 311
Frågan hänskjuts till nästa möte.
§ 312
Patrik rapporterade…
…att det varit stora framgångar för ”irländarna” under Vinterfjällpokal och
Fjäll-SM. Patrick skickar in information till Avance och Hemsidan.
Ytterligare hundar har haft fina placeringar ex. på Öland och i Lofsdalen.
Konstaterades att det varit en bra vår för irländarna.

§ 313
Nästa möte Nästa styrelsemöte blir i Rastorp 30 maj.
Mötets avslutande

Ordförande
Mayvor Jonsson

§ 314
Ordförande avslutade mötet och tackade för visat intresse.

Sekreterare
Marita Andersson

Ok via e-post/
Justeras
Sanna Steinvall

