Protokoll fört vid telefonmöte med Svenska Irländsk setterklubbens styrelse 2010-08-04
Närvarande: Britt-Marie Dornell från § 342/Grupp 4 Sponsring, Fredrik Björklund, Jan Paradis,
Mayvor Jonsson, Magnus Stenström, Per Henriksson och Marita Andersson.

Mötets öppnande

§ 333
Ordf. Mayvor Jonsson hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat

Justeringsperson

§ 334
Till att jämte ordförande justera protokollet valdes Magnus Stenström

Godkännande
av dagordningen

§ 335
Dagordningen gicks genom och godkändes med tillägg för övriga frågor
under § 350

Föregående mötes
§ 336
protokoll
Föregående mötes protokoll gicks genom och lades till handlingarna.
Kassörens rapport

Sekreterarens rapport

§ 337
Per Henriksson rapporterade att utdelning från FA för 2009 har
inkommit, ca 20000:-. Anmälningar till Jubileumsprovet har börjat
komma in. Per meddelade också att 4800:- är inkommet till SISK-fonden
till Ove Jonssons minne.
§ 338
Inkomna skrivelser
10-53
SKK: Disciplinärende
10-54
STOKK: Inbjudan till Stockholms hunddag i
Kungsträdgården – utskickad till styrelsen 2010-06-09
10-55
SKK: Förfrågan om verksamhetsberättelse 2009 –
redan inskickad
10-56
SKK: Dokument ang. ansökan om hälsoprogram
10-57
SKK: Förtydligande ang. nya harmoniserande NKU
utställningsregler
10-58
SKK: Information om att utställningsdomare Borghild Moen
har avlidit
10-59
SKK: Information om resultatregistrering från utställning
10-60
SKK: Information om att utställnings-och championatbestämmelserna kommer att låsas fr.o.m. 2012 i en ny 5årsperiod och att ev. ansökningar om förändringar av säroch championatsbestämmelser ska vara insända senast
2011-01-01
10-61
SKK: Nya föreskrifter och allmänna råd från
Jordbruksverket om träning och tävling med djur.
10-62
SKK: Inbjudan till Avelskonferens som äger rum 5-6 mars
2011. Frågan tas upp vid senare tillfälle.
10-63
FA: Protokoll mars, april och maj
10-64
SKK: Disciplinärende
10-65
SKK: Ändring gällande bruks-/jaktnärvaro för
exteriördomare. FA/DU
10-66
SKK: Disciplinärende
10-67
SKK: Inbjudan att lämna förslag på Hamiltonplakettörer
2011. Frågan tas upp vid senare tillfälle.

10-68
10-69
10-70
10-71
10-72
10-73
10-74

Avelsrådets rapport

FA rapport

SKK: Inbjudan att lämna förslag till förtjänsttecken KF
2011. Frågan tas upp under § 350 ”övriga frågor”
SKK: Protokollsutdrag från CS möte 15 juni 2010 ang
upplösning av länsklubbarnas IT-fond
SKK: Protokollsutdrag från CS möte 15 juni 2010 ang nya
införselregler
SKK: CS-protokoll 310
Karl Björklund: Förfrågan guldmärke SISK. Frågan tas upp
under § 350 ”övriga frågor”
SKK: Länsklubbarnas utställningsprogram för år 2013
FA/PUR
SKK: Info ang. möjlighet att annonsera på Svenska
Domarföreningens hemsida

§ 339
• Mayvor meddelade att man fått förfrågan om hur vi ställer oss till att ta
in en valp från ex. Frankrike för att bredda aveln. Avelsrådet har då
svarat att vitsen med att ta in en hund från annat land är att få in nytt
blod som ej är besläktat med det som redan finns i Sverige.
• Avelsrådet svarar på den förfrågan som inkommit från SKK gällande
klubbars arbete med hundars mentalitet. (Ink. skrivelse 10/41)

§ 340
• Tre protokoll har inkommit från möten med FA/VU i mars, april och
maj. I protokollet från 14 april § 38 står följande: ”Beslutades att då inte
enighet råder så gäller det tidigare beslutet: fjäll, övre gräns 300 SEK,
fält och skog, övre gräns 400 SEK”. Ändå har SSK annonserat
startavgift 350:- för sitt Huvudprov 2010. Mayvor tar upp detta vid nästa
möte med FA/VU.
• Mayvor presenterade ett förslag på samarbetsavtal mellan IF
Skadeförsäkring AB och FA. Styrelsen ställde sig positiv till förslaget.
• Slutligen meddelades att FA/VU beslutat att köpa en scannerpenna till FA/PUR för
att underlätta inläsning av utställningsresultat, kostnad ca 2000 kr.

Hösten 2010
Juli 31
Aug 14-21
Sept 23-26
Okt 16-17
Dec

§ 341
Klubbmästerskap lerduveskytte och apportering på Öland
är avklarat. Det var en lyckad tillställning - ett tiotal
personer deltog.
Träningen i Bruksvallarna kommer i år endast att bestå av
ett parti med ca 12 hundar. Hans Andersson är ledare.
Jubileumsprov Skåne
SIROV-träff Rastorp
Hund 2010
Magnus kontaktar Susanne Thorin och hör om hon har fått
erbjudande om monter på Hund 2010. Magnus kontaktar
också Anna Josephsson och ber henne ta fram förslag och
ev. kostnadsförslag för ny monter med
Jubileumsanknytning.
Vad gäller representation vid Hund 2011 och framåt
uppdrogs styrelsen att fundera på detta till nästa möte.

§ 342

Jubileum

Grupp 1 Provmarker
Per kontaktar Jonas Sandberg ang. provmarker och skickar in ansökan
till länsstyrelsen i Kristianstad om dispens för att fälla fasan under
provet. Inget övrigt att rapportera
Grupp 3 PR
• Marita meddelade att annons för utställningen Degeberga är inlagd på
hemsidan.
• Marita presenterade förslag på Pressmeddelande 2 som godkändes
av styrelsen med tillägg av: kontaktperson Marita och tel.nr samt
tidpunkt för uppsamling Degeberga kl 07.30 och samling Trolle Ljungby
kl 08.30
• Jubileumssmycken är utskickade för försäljning vid olika evenemang:
Mayvor 19 st (Solvalla, Öland mars, Jubileum/Rastorp, Öland juli)
Sanna 10 st (Jubileum/Hemavan)
Försäljning via hemsidan 1 st - efter inkommen betalning
Berit Mattsson 1 st (Fyledalen)
Britt-Marie 1 st (Fyledalen)
Per 1 st (Fyledalen)
Kvar hos Marita 17 st.
De smycken som är kvar efter evenemangen behålls tillsvidare av var
och en för lokal försäljning och pengarna redovisas till Per H.
Grupp 4 Sponsring
• Jan-Olov Daniels hade via e-post meddelat att Mattias Fager sponsrar
med varor och tjänster till ett värde av ca 5000 kr och att Jan-Olov själv
sponsrar med varor för ca 10 000 kr enl. följande förslag:
- Ett antal markerings täcken med SISK logga och brodyr liknande dom
som vid SISKs huvudprov i Jörn.
Föreslogs att deltagarna i landskampen tilldelas varsitt täcke (4 lag á 3
hundar).
- Lite större mugg med lock. Gravyr på locket.
- Snappsmugg med läderetui - som på SISKs prov i Jörn - lasergraverad
med logga (SISK). Ett antal som ges bort till pristagare, funktionärer
mm.
- Ett antal bälten där logon är graverad på spännet, av unisex modell.
Föreslogs att bältena skulle kunna finnas för försäljning.
• Magnus meddelade att:
- Purina skänker mycket foder – säckar i blandade storlekar - plus ett
20-tal värdekuponger för stora säckar. Magnus kontaktar Purina ang.
leverans till Degeberga stugby i god tid före provet och meddelar
därefter Jan Paradis vilket leveransdatumet blir.
Purina skänker också påsar med hundkex, 9 stora Purinabagar och 120
kepsar. Magnus kollar om det från dom också går att få 5 st reflexvästar
till funktionärerna.
- Södra Cell ställer upp som sponsorer
- Masterpet ger oss artiklar för ca 2500
- Chevalier skänker kläder
- Svensk Jakt bidrar med kepsar och annat
- Vidare väntar Magnus besked från Famous Grouse, Agria och
Solarplexus. Även Engelsson ska ge besked och med dom kan det bli
aktuellt med ett längre samarbete.
• Magnus tar fram en förteckning över allt som skänkts hur det ska delas
ut så att detta är klart i god tid före provet.
• Konstaterades att spons-gruppen gjort ett mycket bra jobb.
• Britt-Marie meddelade att Kjells vapen kommer att skänka en del saker
– förmodligen lämpliga som lotterivinster. Per hade varit i kontakt med
Jakt- & Friluftsbutiken som också ev. kommer att skänka en del
lotterivinster.

• Gun Carmland meddelade att Jaktdag i Tänndalen dessvärre inte är
möjligt att ha som lotterivinst.
• Gåvopåsar som delas ut till deltagarna kommer att innehålla: T-shirt
från Gammelby Djursjukhus, Keps från Purina, Visselpipeband, SISKpin. Viktigt att allt finns på plats i Degeberga stugby så att påsarna kan
göras iordning i god tid före första start.
Grupp 2 Jubileumsbok
• Boken är tryckt och klar och ser mycket bra ut. Kostnaden för
böckerna fastställdes till 55000:- inkl. 55 st överex.
• Beslutades att köpa färdigfrankerade kuvert á 60:- för distributionen
som Per ansvarar för.
• Britt-Marie Dornell kontaktar Susanne Thorin ang. text om beställning
via hemsidan för priset 260:- (200+60 för kuvert/porto).
• 125 böcker är hittills distribuerade för försäljning på
Jubileumsträffarna:
Dan Öman 25 st
Mayvor Jonsson 25 st
Jan-Olov Daniels 25 st
Thore Sandström 25 st
Patrick Larsson 25 st
Dessa behålls tillsvidare av var och en för lokal försäljning och pengarna
redovisas till Per.
Grupp 5 Ekonomi
Inget att rapportera utöver ”Kassörens rapport” § 337
Grupp 6 Förläggning
• Jan presenterade nytt förslag på Jubileumsmiddag från Åhus
Gästgiveri för 495:- inkl. 1 glas vin, vatten och kaffe:
Förrätt: Plocktallrik sill
Varmrätt: Gräsand
Dessert: Crème Brulée
Jan fick i uppdrag att förhandla vidare och även försöka få ett glas
”bubbel” inkluderat i priset.
• Föreslogs att kuponger i så fall säljs för meny inkl vin/vatten/kaffe á
450:- och att separata kuponger säljs för snaps och extra vin.
Om vi själva står för kupongförsäljning måste deltagarna informeras om
att betalningen sker med kontanter.
Grupp 7 Landskamp
• Per meddelade att Tina Henriksson har skickat ut påminnelser till de
inbjudna lagen. Norge och Finland bekräftade direkt att dom kommer
men har ännu inte meddelat vilka hundar som ingår. Danmark har ännu
inte svarat.
• Tinas förslag på landslaget som ska representera Sverige i
landskampen godkändes av styrelsen. Representanterna är tillfrågade
och har ställt sig positiva till deltagande. Laget består av:
Janås Esso Ess / Ylva Lange
Red Garlic’s Gourmé / Agneta Andersson
Remkilens Bookie tuk tuk / Thore Sandström
Reserv: Nordfjällets RG Quittra / Amir Saidizand
• Britt-Marie och Jonas Sandberg jobbar med regelverk för
landskampen.
Grupp 8 Utställning
• Jan-Olov har varit i kontakt med Marina Bengtsson som lovat att
kontakta SKK ang. ändring av datum för utställningen. Jan-Olov
kontaktar Marina igen och kollar så att detta är gjort och återkommer
sedan med besked.

• Två ringsekreterare är tillfrågade och har tackat ja.
Övrigt
• Mayvor har frågat Hans Andersson om han vill ställa upp som domare
under provet och han har tackat ja. Det innebär att Hans dömer Ökl
fredag 24/9 samt tillsammans med Terry O´Leary / Ukl lördag 25/9.
Hans tar också med Rosspokalen och Silverskålen till provet.
• Samtliga i styrelsen – som kommer till provet - ombeds meddela
Marita vilka dagar man kommer att finnas på plats så att arbetsuppgifter
kan fördelas på alla. Se nedanstående lista.
Månd 20
Mayvor
Tisd 21
Mayvor
Onsd 22
Mayvor, Marita, Britt-Marie (efter 16)
Torsd 23
Mayvor, Marita, Britt-Marie (efter 16), Jan
Fred 24
Mayvor, Marita, Britt-Marie, Jan
Lörd 25
Mayvor, Marita, Britt-Marie, Jan
Sönd 26
Mayvor, Marita, Britt-Marie, Jan
• OBS! All ny information om Jubileumsprovet meddelas snarast till
Marita för uppdatering av Jubileumsrapporten och vidarebefordran till
styrelsen så att info kommer ut snabbt.
Hemsidan

Avance

§ 343
Lena Årgard har skickat in intresseanmälan ang. att ta över som webmaster efter
Susanne Thorin. Även Karsten Hansen har sagt att han är intresserad.
Beslutades att erbjuda Lena uppdraget som webmaster om hon
fortfarande är intresserad. Marita meddelar Lena och Karsten om
styrelsens beslut.
§ 344
Mayvor meddelade att SISKs del i kommande Avance är korrekturläst. Annonsen om
Jubileumsprovet införs igen med ändrat nummer för anmälan till
middagen.

Huvudprov 2011

§ 345
Frågan hänskjuts till nästa möte.

Årsboksredaktör

§ 346
Beslutades att Marita Andersson behåller uppdraget som
Årsboksredaktör ännu ett år.

Utbildning ordförande

§ 347
Beslutades att anmäla Mayvor till utbildningen för ordförande 30-31
oktober 2010. (Skrivelse 10/13) Deltagaravgift 1500:- inkl. helpension.

Reseersättningar

§ 348
Beslutades att betala reseersättning för mötet i Fyledalen
2010-07-24 för:
Mayvor Jonsson: 105 mil á 18:50
Marita Andersson: 80 mil á 18:50

§ 349
Nästa möte Nästa styrelsemöte blir Telefonmöte om Jubileumsprovet tisdag
2010-09-07 kl. 19.00
§ 350

Övriga frågor

Mötets avslutande

Ordförande
Mayvor Jonsson

Utställning Stockholm 2011
Mayvor meddelade att Susanne Thorin har tackat ja till att vara
kommissarie för utställningen i Stockholm 2011
Förfrågan Guldmärke SISK (ink. skrivelse 10/72)
Skrivelse var inkommen från Karl Björklund med förslag att tilldela
SISKs förtjänsttecken i Guld till Eva Björklund vid det kommande 100års jubileet. Då utdelandet av klubbens förtjänsttecken enligt statuterna
ska avgöras av årsmötet kunde ärendet inte behandlas.
Svenska Kennelklubbens Förtjänsttecken (ink. skrivelse 10/68)
Beslutades att nominera Eva Björklund till SKKs förtjänsttecken som
delas ut vid Kennelfullmäktige 23-25 september 2011.
§ 351
Ordförande avslutade mötet och tackade för visat intresse.

Sekreterare
Marita Andersson

Ok via E-post/
Justeras
Magnus Stenström

