Protokoll fört vid telefonmöte med Svenska Irländsk setterklubbens styrelse
2010-10-21
Närvarande: Britt-Marie Dornell, Jan-Olov Daniels, Mayvor Jonsson, Patrick Larsson, Per
Henriksson, Thore Sandström och Marita Andersson.

§ 361
Mötets öppnande

Ordf. Mayvor Jonsson hälsade välkommen och förklarade mötet

öppnat
§ 362
Justeringsperson

Till att jämte ordförande justera protokollet valdes Thore

Sandström.
Godkännande
av dagordningen

§ 363
Dagordningen gicks genom och godkändes med tillägg för övriga
frågor under § 377. Beslutades att flytta upp punkten ”Avance”
före punkten ”Våren 2011”.

Föregående mötes
protokoll

§ 364

Föregående mötes protokoll gicks genom och lades till handlingarna.
§ 365

Kassörens rapport

• Per Henriksson rapporterade att siffrorna hittills tyder på att
Jubileumsprovet har gått bättre än budgeterat. Bl.a. var de flesta
domarna generösa och krävde ingen ersättning. Dessutom fick vi
in 8000:- på lotteriet. Slutgiltig utvärdering av provet görs när
allt är betalt.

• Per skickar en kartong jubileumsböcker för försäljning till Thore Sandström
och en kartong till Patrick Larsson.
§ 366
Sekreterarens rapport Marita meddelade att ca 250 papperskopior med inkomna
skrivelser skrivits ut inför bara detta mötet. Beslutades att
hädanefter endast skriva ut de ärenden som kräver svar och de
som direkt rör oss. Tidigare års skrivelser bränns ner på cdskivor.

Inkomna skrivelser:
10-75

SKK: Pressmeddelande ang. SKK:s deltagande vid
Pride-festivalen.

10-76

SKK: Skrivelse ang. ”Mats Odells (kd) uttalande om
förbud av så kallade kamphundar”.

10-77

SKK: Pressmeddelande ang. kampanj mot

smuggelhundar
10-78

FA: Vidarebefordrad skrivelse från SKK ang. de nya
föreskrifterna för träning och tävling med djur. Mayvor

skickar in till Avance med kopia till Lena Larsson för
införande på FA:s hemsida
10-79

SKK: Protokollsutdrag m.m. från SKK JhK. Mayvor

skickar in till Avance med kopia till Lena Larsson för
införande på FA:s hemsida
10-80

SKK: Information ang. tävlingslicens.

10-81

SKK: Mall för ansökning av internationellt jaktprov.

PUR.
10-82

SKK: Ny blankett för rapportering om Hund som
förvarats olämpligt i bil, tält, bur m.m.

10-83

SKK: Protokollsutdrag med bilagor från SKK JhK

10-84

SKK: Fråga om användande av e-postadresser

10-85

SKK: Inbjudan till HUND 2010. Anmälan inskickad av

Susanne Thorin
10-86

MFK: Förfrågan ang. kontaktpersoner. Ärendet tas upp

under § 371.
10-87

Västra Kennelklubben: Inbjudan till MyDOG 2011

Inte aktuellt med deltagande
10-88

FA: Påminnelse att lägga ut IF-avtal på hemsidan.

Vidarebefordrat till webmaster
10-89

SKK: Mall för exteriördomares närvaro vid jakt-,
bruks- eller andra arbetsprov.

10-90

Svenskhund.se: Nyhetsbrev september 2010

10-91

FA/PUR: Skrivelse ang. ansvariga för jaktprov.

Provansvarig för SISK är Jan-Olov Daniels
Utställningsansvarig för SISK är Mayvor Jonsson
10-92

SKK: Av SKK/CS återkallat beslut gällande
bruks-/jaktnärvaro för exteriördomare.

10-93

SKK: Disciplinärende.

10-94

SKK: Meddelande att exteriördomare Ove Germundsson
avlidit.

10-95

SKK: Info om att dead-line för att göra eventuella
”nödvändiga” ändringar i fastställt utställningsprogram
år 2011 var 1 oktober.

10-96

SKK: Lista över utbildade och registrerade Certifierade
utställningsarrangörer.

10-97

SKK: Snabbremiss med förfrågan till läns- och
specialklubbar angående höjda arvoden för
exteriördomare.

Beslutades att avslå Svenska Domarföreningens förslag
om höjning av arvodet för exteriördomare.
10-98

SKK: Artikel om de nya utställningsreglerna. Mayvor

skickar in till Avance med kopia till Lena Larsson för
införande på FA:s hemsida
10-99

SKK: Inbjudan att delta på AKC/Eukanuba National
Championship 4-5 december 2010. Ej aktuellt med

deltagande.
10-100

SKK: Skaraborgs Kennelklubb ny utställningsplats.

10-101

SKK: Ansökan om utställningsprogram. PUR

10-102

SKK: Info om Temautbildning för avelsråd 2-3 april

10-103

SKK: Info ang. Utbildningar för certifierade

2011.
utställningsarrangörer. Ej aktuellt med deltagande.
10-104

SKK: Info ang. nytryck av kritiker och bekräftelser.

10-105

SKK: Information inför KF 2011. Anmälan skickas in

efter årsmötet – senast 31 mars 2011.
10-106

Västra Kennelklubben: Info om MyDOG.

10-107

IBF/SvTeK: Information angående Irish Breed Festival
2013.

10-108

SKK: CS protokoll nr 4/2010.

10-109

SKK: Protokollsutdrag från SKKs JhKs möte 2010-10-

10-110

SKK: Protokollsutdrag från SKKs JhKs möte 5/2010

10-111

FA/DU: Minnesanteckningar från möten.

10-112

SKK: Disciplinärende.

10-113

FA/RK: Ang. medlemskap.

01.
§75

§ 367
Avelsrådets rapport

Inget nytt att rapportera från avelsrådet.
§ 368

FA rapport

Inget nytt att rapportera från FA/VU. Nästa möte blir i november
Britt-Marie Dornell rapporterade att FA/DU har fått okej från SKK
för exteriördomarkonferens i Jönköping 2013-04-20 – 2013-0421.

Hänskjutna frågor från
möte 2010-08-04

§ 369

§ 342 / Skrivelse 10-62: Inbjudan till Avelskonferens 5-6 mars
2011. Beslutades att anmäla Mayvor Jonsson.
§ 342 / Skrivelse 10-67: Inbjudan att lämna förslag på
Hamiltonplakettörer 2011.

Inget förslag på Hamiltonplakettörer
Revidering

§ 370

jaktprovsregler

Förslag till revidering av jaktprovsreglerna var inkomna från FA/RK
Hans Andersson. Styrelsen uppdrogs att läsa genom förslaget i
word-filen ” Regeländring Jaktprovsregler 100803_sisk.doc” tills på
onsdag 27/10 då styrelsen och Hans kallas till nytt möte.
§ 371

Kontaktpersoner SISK Skrivelse var inkommen från MFK med fråga om aktualiteten på
SISK:s lista över kontaktpersoner i lokalklubbarna. Beslutades att
hänskjuta frågan till senare möte då Sanna Steinvall är
närvarande.
§ 372
Avance

Deadline för nästa Avance är 27 oktober.
Material som ska publiceras är:
Rapport från styrelsen / Mayvor
Rapport från Jubileumsprovet / Marita
Annons utställning Stockholm / Susanne Thorin
Annons årsmöte / Mayvor
§ 373

Våren 2011 Januari: Utställning Stockholm – Susanne Thorin kommissarie

Mars: 26:e: Årsmöte kl. 19.30 i Tjärnbergs stugby med träningsmöjligheter på
fredagen den 25:e.
§ 374
Jubileum

• Marita presenterade förslag på artikel om Jubileumsprovet för Avance,
Hundsport samt Jakttidningarna. Förslaget godkändes. Marita
kontaktar Hasse och frågar om vi kan använda hans bilder.
• Beslutades att skicka tackbrev till sponsorerna. Magnus Stenström uppdrogs
att åtgärda detta.
• Beslutades att skicka tackbrev till Nordskånska kennelklubben och tacka för
lånet av tälten. Marita åtgärdar detta.
• Arne Thorn hade föreslagit att ett ”resultathäfte” från jubileumsprovet skulle
tas fram och bifogas med Avance. Marita tar in prisuppgifter för
tryckning och medskick Avance samt skickar ut förslag på
”fotohäfte” till styrelsen inför mötet 27/10. Kollar med Hasse om
vi kan använda hans foton.
§ 375

Hemsidan • Uppdatering av texter till Jubileumssidan är inskickade.
• Susanne Thorin gör klart allt som har med uppdateringar
gällande jubileumsprovet innan Lena Årgard tar över som
webmaster.
§ 376
Nästa möte

Nästa möte blir telefonmöte onsdag 27/10 kl. 20.00 då även
Hans Andersson kallas som adjungerad.

Ärende vid mötet:
• Revidering jaktprovsregler
• Regelbrott

§ 377
Övriga frågor

HUND 2010
Förslag på monter samt ev. kostnadsförslag var ännu inte
inkommet. Magnus kontaktar Anna Josephson om detta.
Huvudprov 2011
Jan-Olov meddelade att SISK:s huvudprov 2011 med Cacit blir ett
samarrangemang med ÖNFK. Datum 2011-09-08 – 2011-09-11.
Plats: Ritsem / Dundret.

Vandringspris SM
Per meddelade att SISK:s vandringspris till bästa irländare på SM
tillfallit Agneta Andersson för gott. Mayvor tar fram ett nytt
vandringspris.
§ 378
Mötets avslutande

Ordförande avslutade mötet och tackade för visat intresse.

Ok via e-mail /
Ordförande

Sekreterare

Justeras

Mayvor Jonsson

Marita Andersson

Thore Sandström

