Protokoll fört vid telefonmöte med Svenska Irländsk setterklubbens styrelse 2010-09-07
Närvarande: Britt-Marie Dornell, Fredrik Björklund, Gun Carmland (från § 355) Jan Paradis,
Jan-Olov Daniels, Mayvor Jonsson, Magnus Stenström (från § 357/Jaktprov), Per Henriksson och
Marita Andersson.

Mötets öppnande

§ 352
Ordf. Mayvor Jonsson hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat

Justeringsperson

§ 353
Till att jämte ordförande justera protokollet valdes Jan-Olov Daniels

Godkännande
av dagordningen

§ 354
Dagordningen gicks genom och godkändes med tillägg för övriga frågor
under § 359.

Föregående mötes
§ 355
protokoll
Föregående mötes protokoll gicks genom och lades till handlingarna.
Huvudprov 2011

Jubileum

§ 356
Jan-Olov meddelade att han varit i kontakt med Övre Norra
Fågelhundsklubben ang. ev. samarrangemang av SISK:s huvudprov
första eller andra helgen i september 2011. Jan-Olov återkommer med
besked från ÖNFK som tar upp frågan vid möte 2010-09-10.

§ 357
Provmarker
• Per Henriksson meddelade att han väntar svar från Länsstyrelsen i Kristianstad
denna vecka ang. ansökan om dispens att fälla fasan i samband med
Jubileumsprovet.
• Diskuterades huruvida SKKs dispensansökan till Jordbruksverket gällande
”veterinär medverkan vid genomförande av mästerskap” påverkar vårt
prov. Britt-Marie Dornell kollar upp det.
• Tid och plats för samling, samt genomförande av vaccinationskontroll
diskuterades och följande beslutades:
07.15 Uppsamling vid Degeberga stugby för avfärd till provmark.
08.15 Samling vid Trolle Ljungby. Skyltar visar vägen från slottet.
Vaccinationskontroll sker slumpmässigt.
I samband med att domarna ropar upp de startande delas gåvopåsar ut tillsammans
med jubileumsdiplom som alla deltagare får. Mayvor och Marita sköter
detta.
• Inga skyttar utöver de som Jonas ordnar är aktuella.
• Lottning Skl är klar men vilket parti som får vilken domare/mark lottas under
middagen på lördagskvällen. Marita meddelar Berit Mattsson beslutet.
Jaktprov
• Konstaterades att antalet anmälningar är långt fler än vi har plats för. Ev.
återbetalning av startavgifter ska så långt som möjligt ske på plats.
• I de fall svenska domare går tillsammans med utländska domare är
det bägge som dömer.

• Tidpunkt för domarmötet på onsdagskvällen är ännu ej klart då Tina Henriksson inte
har fått kontakt med Ray O´Dwyer. Tina återkommer med lämplig
tidpunkt när hon har fått besked om ankomsttid för flyget.
• Britt-Marie försöker ordna fram ett blädderblock till Arne Thorn.
• Marita försöker om möjligt ordna fler avsändaretiketter till Berit eller skickar annars
pdf för utskrift.
Utställning
• Eftersom Berit avsagt sig allt arbete med utställningen blir det istället
Mayvor som registrerar anmälningar, gör katalog och redovisar
utställningen.
• Till bestyrelse för utställningen föreslogs Jan-Olov Daniels, Marina Bengtsson och
Jan Paradis. Marita kontaktar Marina och kollar om det är okej för
henne.
• Gun Carmland och Magnus Stenström ansvarar för att utställningsringen blir
iordningställd, vaccinationskontroll m.m. Magnus kollar med Purina ifall
dom tillhandahåller nummerlappar och ringband.
• Britt-Marie Dornell meddelade att de tält vi kan låna från Sydsvenska kennelklubben
onsdag till söndag är fyra stycken á 18 kvm. Britt-Marie ordnar med släp
och hämtar med hjälp av 3-4 av sina ”inneboende” tältet onsdag ca 17.
Vid montering och demontering behövs ca 6 personer som hjälper till
under onsdagskvällen och på söndagen.
• Tid för utställningen diskuterades. Eftersom Berit gjort klart jaktprovspartierna och
dessa inte kan ändras måste tiden anpassas efter det. Beslutades att
den ska starta så tidigt som möjligt men att de som startar på provet
måste kunna hinna tillbaka om dom även anmält till utställningen. BrittMarie och Mayvor går genom startlistorna och återkommer med lämpligt
tidpunkt.
Mayvor väntar också svar från Terry O´Leary på hur lång tid han tror att
bedömningen kommer att ta.
• Jan-Olov meddelade att ansökan om ändrat datum för utställningen är godkänd av
SKK.
Landskamp
• Per informerade att de anmälda lagen: Danmark, Norge och Finland nu har
meddelat vilka hundar som deltar.
• Agneta Andersson har skickat ett e-mail till styrelsemedlemmarna i SISK m.fl. och
frågat hur svenska landslaget har tagits ut. Beslutades att Marita skickar
ett svar och förklarar att lagledaren har fått i uppdrag att ta ut det
landslag som anses ha störst möjlighet att vinna och att styrelsen sedan
har samtyckt och godkänt lagledarens förslag. Beslutades också att
presentera svenska laget på hemsidan. Marita meddelar webmaster.
• Konstaterades att den hund som tagits ut som reserv till svenska laget
sedan dess har bytt ägare och därför ska en ny reserv utses. Marita
meddelar Tina.
• Mayvor erbjöd sig att skjutsa Ray och Terry till flyget när dom ska åka
hem igen.
Förläggning
• Mayvor meddelade att hon har köpt in en irländsk flagga.
• Britt-Marie tar med Jubileumsböcker och Marita tar med
Jubileumssmycken som ska finnas till försäljning i sekretariatet.
• Jan meddelade att endast 3 st har hört av sig till Degeberga stugby
och beställt lunchpaket. Marita kollar med Tina om allt är bokat till
domarna. Jan meddelade också att stugbyn är fullbokad.
• Beslutade att SISK betalar lunchpaket för provledarna, samtliga
domare och skyttar.

SISK betalar också för grillafton för provledarna, samtliga domare, Berit
Mattsson och Mayvor Jonsson. Marita gör en lista och skickar till Jan.
Jubileumsmiddag
• Jan meddelade att Åhus Gästis gått med på priset 495:- inkl ”bubbel”.
Det innebär att middagsgästerna betalar 450:- och att SISK bjuder på
välkomstdrinken a’ 45:-.
• Middagskupongerna säljer vi själva och Jan-Olov åtog sig uppdraget
att göra det tillsammans med sin Monica.
• Ytterligare två VIP-gäster har tackat ja: Arne Thorn och Daniel
Gustavsson för SSK. Stig Bernström har hört av sig och kan tyvärr inte
komma. Nils-Erik Åhmansson SKK har heller inte möjlighet att närvara.
Istället representeras SKK av Britt-Marie Dornell.
• Mayvor meddelade att hon också inbjudit Henny Johansson med fru
som VIP-gäster till middagen. Henny är son till Sven Suhr som skänkte
Rosspokalen och han har sagt att han gärna vill vara med och dela ut
priset om det blir aktuellt.
• Beslutades att SISK betalar jubileumsmiddag för inbjudna VIP-gäster,
samtliga domare, samt Mayvor Jonsson. Marita gör en lista och skickar
till Jan.
PR
• Jan-Olov tar med 5 st reflexvästar till funktionärerna
• Marita hade skickat ut två förslag på diplom ”Jubileumsbåten”.
Beslutades att välja alternativ 2 – med jubileumslogon.
• Förslag på ”Infoblad” att lägga i stugorna var utskickat och godkändes
efter tillägg av tidpunkt för bussresa till middagen. Eftersom
färgutskrifter av infobladet sponsras beslutades att även lägga med det i
”gåvopåsen”.
• Förslag på fram- och baksida till programmet godkändes med tillägg
av de sponsor-logotyper som saknas.
På insidan av framsidan läggs även in texten om vandringspriser, förhållningsregler
samt bestyrelse för utställningen. Marita föreslog att programmet ska
vara gratis och styrelsen samtyckte. Delas ut samtidigt med gåvopåsen.
Marita ordnar med färgutskrifter framsida/baksida program för både
jaktprov och utställning.
• Förslag på ”telefonkort” som var utskickat godkändes. Marita plastar in och tar fram
ett tiotal.
• Förslag på karta att medfölja PM var utskickat och godkändes. Marita skickar till
Berit och Mayvor.
Spons
• Diskuterades huruvida vi har tillräckligt med gåvopåsar för att alla
startande (personer) på såväl jaktprov som utställning ska få en var.
Marita ber Berit skicka en lista över alla anmälda till jaktprovet och
Mayvor gör en lista över alla som anmält till utställningen så att vi vet
hur många personer det rör sig om.
• Hundmat m.m. från Puria levereras direkt till Degeberga stugby – även
kepsarna.
• Jan-Olov tar med sig det som Modulsystem och Fagers brodyr skänkt.
• Gåvopåsarna ska göras i ordning under onsdagen.
• Mayvor kontaktar Bjerke Andersson ang. bussen som ska hämta och
lämna till Jubileumsmiddagen. Hon kollar om dom vill ha logotypen med
i programblad och på hemsidan eftersom det rör sig om subventionerat
pris. Logon skickas i så fall till Marita snarast. Hon kollar också vilken tid
bussen ska hämta och lämna och meddelar Marita så att tiderna kan
läggas in i ”Infobladet”

• Förteckningen över sponspriser och lotterivinster ska fyllas på så att vi
i förväg vet vad som ska delas ut till vem.
Övrigt
• Eftersom Mayvor har fått ta över jobbet med utställningen har hon inte
tid att färdigställa championpresentationen som skulle visats vid
mottagningen före middagen. Konstaterades att vi får vara utan den.
• Samtliga i styrelsen – som kommer till provet – har ombetts att
meddela Marita vilka dagar man kommer att finnas på plats så att
arbetsuppgifter kan fördelas på alla. Listan är uppdaterad enl.
nedanstående:
Månd 20
Mayvor
Tisd 21
Mayvor
Onsd 22
Mayvor, Marita, Britt-Marie (efter 16), Magnus (e.m.)
Torsd 23
Mayvor, Marita, Britt-Marie (efter 16), Jan, Magnus,
Jan-Olov, Gun, Fredrik
Fred 24
Mayvor, Marita, Britt-Marie, Jan, Jan-Olov, Magnus,
Fredrik
Lörd 25
Mayvor, Marita, Britt-Marie, Jan, Jan-Olov, Fredrik
Sönd 26
Mayvor, Marita, Britt-Marie, Jan, Jan-Olov, Gun
§ 358
Nästa möte Nästa möte blir ett telefonmöte torsdag 16/9 kl. 19.00 för att stämma av inför
Jubileumsprovet.
Övriga frågor

Mötets avslutande

§ 359
Arne Thorn 80
Beslutades att styrelsen på något vis uppmärksammar Arne Thorns 80års dag som infaller samma dag som jubileumsmiddagen.
Rasmonter Hund 2010
Marita meddelade att inbjudan kommit från SKK till rasmonter på Hund
2010. Anmälan ska vara inne senast 4 oktober. Marita kontaktar
Susanne Thorin och frågar om hon vill hjälpa till och skicka in den även i
år.
Kontaktpersoner SISK
Förfrågan har inkommit från MFK / Susanne Thorin om hur SISK:s
kontaktpersoner utses/uppdateras. Beslutades att ta upp detta som en
egen punkt vid första mötet efter Jubileumsprovet.
Dispens startavgifter
Vid FA/VU-möte 14 april beslutades ang. startavgifterna på jaktprov att:
”då inte enighet råder så gäller det tidigare beslutet: fjäll, övre gräns 300
SEK, fält och skog, övre gräns 400 SEK”.
Mayvor meddelade att ansökan nu inkommit till FA/VU från MFK om
dispens att få sätta högre startavgift.
SISK har upprepade gånger meddelat FA/VU sitt beslut om 450:- som
högsta pris vid start på jaktprov. SISK står fortfarande fast vid sitt
tidigare beslut och anser heller inte att några dispenser ska ges då det
bara är ett sätt att kringgå regeln och att det i praktiken innebär att man
smyghöjer startavgiften ändå.
§ 360
Ordförande avslutade mötet och tackade för visat intresse.

Ordförande
Mayvor Jonsson

Sekreterare
Marita Andersson

Ok via e-mail/
Justeras
Jan-Olov Daniels

