
        Protokoll fört vid telefonmöte med Svenska Irländsk setterklubbens styrelse 
2010-10-27

: -     380,     380, -  Närvarande Britt Marie Dornell från § Gun Carmland från § Jan Olov Daniels 
. . .t o m

 381,   . . .  381,   . . .  381,  , § Patrick Larsson t o m § Sanna Steinvall t o m § Mayvor Jonsson

    .Thore Sandström och Marita Andersson

   . . .  381Adjungerad Hans Andersson t o m §

 379§

 Mötets öppnande .       Ordf Mayvor Jonsson hälsade välkommen och förklarade mötet 
öppnat

 380§

Regelbrott         /Styrelsen informerades om att det har kommit till FA Regelkommitténs 
           kännedom att en hund startat i Skl mer än åtta gånger och 

       .  sedan vid nionde eller tionde starten tagit pris Eftersom det 
        /  strider mot reglerna ställde sig styrelsen bakom att FA RK utreder 
      .frågan och tar reda på mer fakta

 Revidering av  381§

jaktprovsreglerna     / :     Hans Andersson gick genom FA RK s förslag till revidering av 
.   :jaktprovsreglerna Följande punkter diskuterades

 1.4.   ,  7Punkt BEGRÄNSNING AV DELTAGANDE sid

         Styrelsen ställde sig bakom Hans förslag om tillägget att  FA vid 
         behov kan stänga högstatusprov så att det begränsas till endast 

 svenskägda hundar.
 1.8   ,  10Punkt VAPEN OCH SKYTTE sid

           Efter omröstning beslutade en majoritet av styrelsen att inte ställa sig bakom 
 : förslaget att ”        Domaren kan även själv fungera som skytt i 

  /   kvalitetsklass om hon han så önskar”.
-  ,  ,     Jan Olov Daniels Thore Sandström Sanna Steinvall och Patrick Larsson 

   .reserverade sig mot beslutet



 1.9 ,  12Punkt ORGANISATION sid

         Styrelsen ansåg att det inte ska vara begränsning till  en dag   i reglerna där 
     det i förslaget står att -,   -   Fält Fjäll och Vinter SM genomförs under 
 en dag.      .Förslagsvis skrivs det istället i anvisningarna

 2 ,  21Punkt FÖRPROV sid

      .Styrelsen accepterar att förprov helt tas bort

           För övrigt har Hans Andersson mandat att jobba vidare med förslaget och 
         återkommer till styrelsen om det blir aktuellt med några stora 
.förändringar

 382§

Ö  vriga frågor         Marita hade skickat ut förslag på bildhäfte från Jubileumsprovet 
        ,tillsammans med prisuppgift för tryckning samt porto för medskick  

.   .     resp inhäftning i Avance Beslutades att pga kostnadsskäl inte 
  .göra något utskick

 383§

 Mötets avslutande        .Ordförande avslutade mötet och tackade för visat intresse

 384§

Justeringsperson Till att jämte ordförande justera protokollet valdes i efterhand Thore 
Sandström.

  - /Ok via e post

Ordförande Sekreterare Justeras

 Mayvor Jonsson  Marita Andersson  Thore Sandström
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