Protokoll fört vid telefonmöte med Svenska Irländsk setterklubbens styrelse 2010-06-01
Närvarande: Fredrik Björklund från § 318, Jan-Olov Daniels, Mayvor Jonsson, Per Henriksson,
Sanna Steinvall och Marita Andersson.

Mötets öppnande

§ 315
Ordf. Mayvor Jonsson hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat

Justeringsperson

§ 316
Till att jämte ordförande justera protokollet valdes Per Henriksson

Godkännande
av dagordningen

§ 317
Dagordningen gicks genom och godkändes

Föregående mötes
§ 318
protokoll
Föregående mötes protokoll gicks genom och lades till handlingarna.
Kassörens rapport

Sekreterarens rapport

§ 319
Per Henriksson rapporterade att 8000:- inkommit från Dogman/Purina.
Intäkter hade också kommit från utställningen i Rastorp. Domarbyte pga
sjukdom gjorde att några startavgifter betalas tillbaka. Trots det - och
trots få deltagare – gick utställningen med ca 1000:- plus. Mayvor
meddelade också att hon sålt ytterligare ett jubileumssmycke.
§ 320
Inkomna skrivelser
10/38
Sv.Tek: Förslag från Sv. Terrierklubben om Irish Breed
Festival 2013. Marita svarar som tidigare att vi behöver
ytterligare information för att fatta ett formellt beslut om
deltagande.
10/39
SKK: Disciplinärende
10/40
SKK: Minnesanteckningar från ÖsterMalma
10/41
SKK: Förfrågan om arbete avseende hundars mentalitet.
Avelsrådet svarar på enkäten senast 30 juni.
10/42
SKK: Protokollsutdrag från möte med SKK Jhk ang.
höjning av stambokföringsavgiften för
viltspårsprovsresultat.
10/43
SKK: Påminnelse om Regionala utbildningar i de nya
harmoniserade NKU utställningsreglerna
10/44
SKK: Protokollsutdrag från möte med SKK Utsk ang
klubbarnas ansvar för resultatrapportering
10/45
SKK: Påminnelse om ansökan om exteriördomarkonferens
10/46
SKK: Protokollsutdrag från möte med SKK Fk ang Stadgar
i ras-, lokalklubb som inte harmonierar med SKK stadgar
Mayvor meddelade att samtliga klubbar inom FA nu har
anslutit sig till SKKs stadgar.
10/47
SKK: Skrivelse ang. rev. version av policy för utsättning av
fågel för prov och träning
10/48
SKK: Skrivelse gällande katalogisering av artiklar från rasoch specialklubbarnas tidskrifter
10-49
SKK: Disciplinärende
10-50
SKK: CS-protokoll
10-51
SKK: Protokollsutdrag från möte med SKK CS ang.
specialklubbskonferens
10-52
SKK: Ang. Disciplinnämndens beslut 31/2010

Avelsrådets rapport

§ 321
Mayvor meddelade att Avelsrådet fått förfrågan om hur vi gör med dom
som ”bryter mot” det som står i RAS. Avelsrådet har svarat att RAS
endast är rekommendationer och inget regelverk.

§ 322
FA rapport Mayvor informerade från möte med FA/VU.
Vidare meddelade Mayvor att klagomål på Årsboken nr 2-2010 inkommit från
medlemmar då flera fel har upptäckts i stamboken. Korrekturläsning av
stamboken har inte varit möjlig eftersom de korrekta uppgifterna inte
varit tillgängliga.
Hösten 2010

Juli 31
Aug 14-21
Sept 23-26
Okt
Dec

Verksamhetsplan 2011

Jubileum

§ 323
Klubbmästerskap lerduveskytte och apportering på
Öland.
Träning Bruksvallarna
Jubileumsprov Skåne
Träning SIROV Rastorp
Hund 2010

§ 324
Jan
Utställning Stockholm. Mayvor frågar Susanne Thorin
om hon vill vara kommissarie
Mars 12
Årsmöte Skåne
Mars 12-13 Träning Skåne
Maj
Utställning Rastorp
Kommissarie: Mayvor Jonsson
Juli 30
Klubbmästerskap lerduveskytte och apportering på Öland.
Sept
Jaktprov Fjäll. Jan-Olov hör sig för om ev.
samarrangemang med lokalklubb.
Okt
Jaktdag Skåne
Dec
Hund 2011?

§ 325
Grupp 1 Provmarker
Inget nytt att rapportera
Grupp 2 Jubileumsbok
Inget nytt att rapportera
Grupp 3 PR
Marita meddelade att texten från jubileumsprovsannonsen är översatt till
engelska av Tina H och kommer att läggas in på hemsidan.
Marita presenterar förslag på Pressmeddelande 2 vid mötet i juli.
Grupp 4 Sponsring
Mayvor meddelade att Hundbörsen och hennes veterinär kommer att
sponsra oss med produkter.
Grupp 5 Ekonomi
Inget nytt att rapportera
Grupp 6 Förläggning
Inget nytt att rapportera
Grupp 7 Landskamp
Inget nytt att rapportera
Grupp 8 Utställning
Inget nytt att rapportera

Övrigt
• Mayvor meddelade att ytterligare två personer har tackat ja till VIPinbjudan Jubileumsmiddag: Flemming Vilslev och Tapio Ranta.
• Text saknas fortfarande på hemsidan till några av
jubileumsträffarna. Än så länge är det ca 15 personer som anmält
sig till Hemavan och ca 10 till Rastorp.
Marita gör förslag till presentation klubben / historiken som ska vara
gemensam för samtliga jubileumsträffar.
De ansvariga för resp. träff beställer nyckelband (som ska delas ut
till alla som deltar vid klubbens evenemang under jubileumsåret) och
ev. jubileumssmycken för försäljning från Marita.
Ev. artiklar från SISK-shopen beställs från Gun.
Ev. försäljning redovisas till Per och kvarvarande material skickas
tillbaka till Marita (jubileumssmycken) och Gun (SISK-shopen).
Årsboksredaktör
Hemsidan

Avance

§ 326
Frågan hänskjuts till nästa möte.

§ 327
Text om ny webmaster är inlagd på hemsidan. Mayvor kontaktar Susanne ang.
uppdatering hemsidan.
§ 328
Nästa deadline är i juni. Ingen påminnelse har kommit till redaktörerna från
Redaktionskommittén men förmodligen är det den 30:e.
Material som ska med i Avance skickas in till Mayvor före deadline.
Beslutades att lägga in annonsen om jubileumsprovet även i det kommande numret.

§ 329
Nästa möte Nästa styrelsemöte blir i Skåne 24-25 juli. Preliminärt i Ramsåsa.
Ev. reseersättningar

§ 330
Eftersom mötet flyttats på och istället för fysiskt möte blev telefonmöte
är det inte aktuellt med några reseersättningar.

Övriga frågor

§ 331
Inga övriga frågor

Mötets avslutande

§ 332
Ordförande avslutade mötet och tackade för visat intresse.

Ordförande
Mayvor Jonsson

Sekreterare
Marita Andersson

OK via e-post/
Justeras
Per Henriksson

