Protokoll fört vid telefonmöte med Svenska Irländsk setterklubbens styrelse
2010-12-02
Närvarande: Britt-Marie Dornell, Jan-Olov Daniels, Mayvor Jonsson, Per Henriksson och
Marita Andersson.

§ 385
Mötets öppnande

Ordf. Mayvor Jonsson hälsade välkommen och förklarade mötet

öppnat
§ 386
Justeringsperson

Till att jämte ordförande justera protokollet valdes Britt-Marie

Dornell.
Godkännande
av dagordningen

§ 387
Dagordningen gicks genom och godkändes med undantag för
punkt 10 (Utvärdering målsättning 2010), punkt 13 (Utvärdering
jubileum) samt punkt 18 (Vandringspriser 2010) som beslutades
att bordläggas.

Föregående mötes
protokoll

§ 388

Föregående mötes protokoll gicks genom och lades till handlingarna.
§ 389

Kassörens rapport

Per Henriksson meddelade att redovisning för kursen i
Bruksvallarna inkommit och att inte mycket för övrigt är förändrat
sedan senaste rapporten.
§ 390

Sekreterarens rapport Inkomna skrivelser:
10-114

SKK: Ny version av artikel om nya utställningsregler –
tidigare ink skrivelse 10-98. Artikeln är

vidarebefordrad till Mayvor.
10-115

Irish Breed Festival: Skrivelser ang. möten

10-116

SKK: Protokoll från JhKs telefonmöte 6/2010 den 15
oktober

10-117

SKK: Inbjudan till temautbildning för avelsfunktionärer
2-3 april 2011. Beslutades att anmäla Mayvor

Jonsson.
10-118

SKK: Information från FCI angående utländska
exteriördomare

10-119

SKK: Skrivelse ang. disciplinärende.

10-120

SKK: Slutgiltiga versionen av Grundläggande riktlinjer
och etiska anvisningar för jakt med hund

10-121

SKK Jhk: Redaktionell ändring i beslut av SKKs JhK
angående generell skrivning i jaktprovsbestämmelser
för samtliga specialklubbar för stående fågelhundar,
samt för SSRK gällande domarens/domarnas ansvar
vid Fågelhundsprov.

10-122

SKK: Disciplinärende. Konstaterades att ett av

disciplinärendena gällde en uppfödare av irländsk
setter.
10-123

Irish Breed Festival: Kallelse till telefonmöte

10-124

Irish Breed Festival: Preliminärt budgetunderlag

10-125

SKK: Ang. låsningsperiod för utställnings- och
championatsbestämmelserna

10-126

SKK: Ang. bokning specialklubbskonferensen

10-127

SKK: Inbjudan till specialklubbskonferensen. Ej

10-128

SKK: Lista över uppfödare/medlemmar har meddelats

deltagande
”icke hänvisning”. Konstaterades att den uppfödare av

irländsk setter som förekom i ett av disciplinärendena
vid skrivelse 10-122

fanns med på listan.

10-129

SKK: Ang. anmälningsblanketter

10-130

Irish Breed Festival. Mötesunderlag samt budget

Mayvor informerade om den planerade Irish Breed
Festival.

Upplägget och budgetförslaget diskuterades.

Efter omröstning beslutade en majoritet av styrelsen
att SISK inte ska delta. Mayvor meddelar beslutet till
de som håller i evenemanget.
10-131

Irish Breed Festival. Ang. Ansökningsblankett

10-132

Irish Breed Festival. Ang. ny ansökningsblankett.

10-133

SKK: Info från SKK/SRD-gruppen att filmning och
fotografering kommer att ske under Stockholm
Hundmässa 18-19 december för framställande av en
utbildnings-dvd för domare.
§ 391

Avelsrådets rapport

Inget nytt att rapportera från avelsrådet. Arbetet med revidering
av RAS för irländsk röd setter beräknas vara klart under första
halvan av 2011.
§ 392

FA rapport • Jan-Olov rapporterade från FA/PUR att man planerar att in kostnadsförslag
för framtagning av utbildningsmaterial för kommissarier m.fl.
• Jan-Olov meddelade också att man har haft problem att få tag
på marker i Skåne och funktionärer till Fält SM / Derby 2011.
Därför vill man undersöka möjligheten för följande förslag:

”Med det nya regelverket 2012 öppnas möjligheten för alla
lokalklubbar med tillgång på fälthöns att arrangera Fält SM &
Derby. FA/PUR vill undersöka möjligheten att rotera på fält enligt
den modell som redan tillämpas på fjäll och skog.
Detta för att minska belastningen på den arrangerande klubben,
eftersom FA/PUR har beslutat att alla prov skall ske i
samarrangemang med lokalklubbarna, det skulle innebära att Fält
SM / Derby skulle alterneras med ett intervall på 6 år”.
Styrelsen ställde sig tveksam till förslaget bl.a. eftersom inte
många marker utöver de i Skåne är tillräckliga för dessa prov.
Dessutom har det hittills alltid varit FA som har arrangerat Fält
SM / Derby och inte någon lokalklubb. Frågan kommer att ta upp
i FA/VU.
Styrelsen ifrågasatte också beslutet att ”alla prov ska ske i

samarrangemang med lokalklubbarna”. Jan-Olov förklarade då att
det ska vara ”i samförstånd” inte ”i samarrangemang”
• Britt-Marie rapporterade från FA/DU att Paula Sunebring som
ansökt om att utöka sitt rasregister har ombetts att skicka in
närvarointyg från jaktprov för setter/pointer för att de ska kunna
tillstyrka hennes vidareutbildning.
Britt-Marie meddelade också att FA/DU har ansökt om och nu
beviljats från SKK att anordna exteriördomarkonferens 2013.
Datumet är 20-21 april och platsen blir Jönköpings Hotell &

Konferens. Varje klubb ska utse en exteriört kunnig kontaktperson,
helst exteriördomare som kommunicerar med FA/DU under
planeringen och som håller sin styrelse underrättad om
förberedelserna. Hans Andersson föreslogs som kontaktperson för
SISK. Britt-Marie frågar honom.
§ 393
FA/PUR startavgifter

Eftersom FA/VU inte kunnat enas om nytt maxtak för startavgift
vid jaktprov gäller tidigare beslut d.v.s. 400:-.

Trots det har flera klubbar försökt smyghöja startavgiften genom att ta ut
olika avgifter från de startande - ex. markavgift – utöver
startavgiften. För att få ordning på detta har FA/PUR föreslagit att
höja maxtaket för startavgiften till 530:- och att inga övriga
avgifter får tas ut.
En enig styrelse beslutade att inga extra avgifter får tas ut utöver
startavgiften.
Efter omröstning beslutade en majoritet av styrelsen att gå med
på en höjning av maxtaket för startavgiften till 530:-.
Marita Andersson reserverade sig mot beslutet.
Styrelsen ansåg också att de klubbar som inte följer reglerna heller inte ska få
anordna prov.
Utvärdering
Målsättning 2010

§ 394
Frågan bordlagd

Redovisning av
Höstens aktiviteter

§ 395
Konstaterades att alla aktiviteter förutom rasmonter på HUND
2010 är avklarade. Det är dock fortfarande oklart hur läget är
med vår monter. Marita uppdrogs att kontakta Magnus igen för
att få besked till styrelsen om vad som är planerat och vem som
håller i detta.
§ 396

Aktiviteter 2011

5 februari: Utställning Stockholm. Kommissarie Susanne Thorin.

25 mars: Vårträning
26 mars: Årsmöte i Tjärnbergs stugby.
Maj: Utställning Rastorp. Kommissarie Mayvor Jonsson
Utvärdering

§ 397

Jubileum

Frågan bordlagd
§ 398

Klubbförsäkring

Beslutades att förnya klubbförsäkringen enl. tidigare. Per åtgärdar detta.

Annons Hundsport
m.fl. tidningar

§ 399
Beslutades att för 2011 annonsera i Hundsport samt jakt-tidningar på
samma sätt som 2010. Per bokar

Avance

§ 400
Beslutades att Mayvor skickar med en ”blänkare” till nästa Avance om att allt material
till SISK:s sidor ska skickas in via Mayvor. Samma text skickas också in
till hemsidan.
§ 401

Hemsidan

Inget nytt att rapportera
§ 402

Vandringspriser 2010 Frågan bordlagd

Div. ersättningar

§ 403
Eftersom mötet flyttats på och istället för fysiskt möte blev telefonmöte
är det inte aktuellt med några reseersättningar.

§ 404
Övriga frågor

Inga övriga frågor
§ 405

Nästa möte

Nästa möte blir telefonmöte tisdag 18 januari 2011. Kl. 19.30
§ 406

Mötets avslutande

Ordförande avslutade mötet och tackade för visat intresse.

Ok via e-post/
Ordförande

Sekreterare

Justeras

Mayvor Jonsson

Marita Andersson

Britt-Marie Dornell

