Protokoll fört vid telefonmöte med Svenska Irländsk setterklubbens styrelse 201101-18
Närvarande: Britt-Marie Dornell, Fredrik Björklund, Mayvor Jonsson, Per Henriksson, Sanna
Steinvall och Marita Andersson.

§ 407
Mötets öppnande

Ordf. Mayvor Jonsson hälsade välkommen och förklarade mötet

öppnat
§ 408
Justeringsperson

Till att jämte ordförande justera protokollet valdes Fredrik Björklund.

Godkännande
av dagordningen

§ 409
Dagordningen gicks genom och godkändes.

Föregående mötes
protokoll

§ 410

Föregående mötes protokoll gicks genom och lades till handlingarna.
§ 411

Kassörens rapport

*Per Henriksson redovisade klubbens ekonomi och styrelsen
konstaterade att resultatet för 2010 blev bättre än förväntat i och
med att kostnaderna för jubileumsprovet blev lägre än beräknat.
Per meddelade också att startavgifter har börjat komma in för
utställningen i februari.
*Beslutades att fortsätta sälja jubileumsböcker och jubileumssmycken
vid klubbens olika evenemang samt att även under 2011 ge
jubileumsböcker som domargåvor.
*Såväl böcker som smycken kan förslagsvis också skänkas till
pristagare vid utställning och jaktprov.
Var och en som har böcker / smycken håller reda på och
redovisar hur många som säljs resp. skänks som priser /
domargåvor.

*Kvarvarande ”visselpipeband” skänks till deltagare vid klubbens
evenemang.
*Beslutades att ge en bok till Stig Bernström. Sanna åtgärdar.
*Beslutades att tre böcker ska lämnas till Jonas Sandström för överlämnande till
markägarna vid jubileumsprovet. Per åtgärdar.
§ 412
Sekreterarens rapport Inkomna skrivelser:
10-134

FA/VU: Protokoll

10-135

SKK: Pressmeddelande Årets Narkotikasökhund 2010

10-136

SKK: Ang. rapportering av utställningsresultat 2011

10-137

SKK: Påminnelse - Års-Annons HUNDsport 2011 SISK
–

åtgärdat

10-138

SKK: Lista för utställningsadministratörers kännedom

10-139

SKK: Påminnelse om medlemstidning –

vidarebefordrat till FA RedK
10-140

SKK: Info ang. nya Utställnings- och championatbestämmelserna

10-141

SKK. Tack från Helena Rosenberg

10-142

SKK: Ang. riktlinjer för arbetet med avelsfrågorna

Beslutades att vid kommande årsmöte ha en separat
punkt på dagordningen som avser redogörelse för
arbetet med avelsfrågor.
10-143

SKK: CS protokoll 510

10-144

SKK: Disciplinärende

10-145

SKK: Info om att ny version av katalog för PC att
ladda ner på http://kennet.skk.se/katalogweb

10-146

SKK: Skrivelse ang SRD

10-147

SKK: Pressmeddelande om SKKs registreringsstatistik
§ 413

Avelsrådets rapport

*Mayvor informerade om en medlem som har planerat parning av
en tik som är 10 år. Styrelsen fattade 20090114 beslut om att
”högsta ålder för tik att gå i avel ska vara 10 år med kommentar att tik ej
bör gå i avel efter att hon fyllt 10 år”. Eftersom informationen om
beslutet inte legat ute på hemsidan informerar avelsrådet den
aktuelle medlemmen om beslutet med uppmaning att inte
genomföra parningen.

Beslutades att avelsrådet uppdaterar informationen på hemsidan så att
information om ovanstående beslut finns med.
*Mayvor meddelade också att hon från en annan medlem fått förfrågan om
klubbens inställning till ”överanvändning” av hanhundar i avel.
Eftersom klubbens rekommendationer om max 10 kullar finns
angivna i RAS meddelar avelsrådet medlemmen att vi utgår från
att man följer de rekommendationer som finns.
§ 414
FA rapport *Mayvor meddelade att FA/VU har haft möte men att protokoll ännu inte är
utskickat. Hon informerade om vad som avhandlats under mötet.
*Hon meddelade också att SSK gjort förslag på instruktioner för FA/PUR samt
FA/Redk. Mayvor mailar förslaget till styrelsen för att ta ställning
till det vid nästkommande möte.
Bordlagda frågor från
mötet 2010-12-02

§ 415
Utvärdering Målsättning 2010
Frågan bordlades till möte 2011-05-21. Mayvor skickar ut
dokumentet med Målsättningen till styrelsen via e-post.
Utvärdering Jubileum
Frågan bordlades till möte 2011-05-21
Vandringspriser 2010
Mayvor meddelade att uträkning av alla resultat ännu ej är klar.
§ 416

Div. ersättningar

Beslutades att betala ut ersättning för ”havda kostnader” 2010
enligt följande:
Ordförande Mayvor Jonsson
1000:Sekreterare Marita Andersson
1500:Valpförmedlare Susanne Thorin
300:Mayvor Jonsson och Marita Andersson deltog inte i beslutet.
§ 417

Avance

*Konstaterades att Avance är försenad igen. Mayvor meddelade att den kommer
nästa vecka. Mayvor tar upp frågan om förseningen i FA/VU.
*Marita meddelade att en del instruktioner om material till årsboken kommit
från FA RedK. Allt material ska vara inskickat till koordinator i
mitten av februari.

§ 418
Hemsidan * Lena Årgard har nu tagit över jobbet som webmaster efter Susanne Thorin.
Marita har informerat Lena om att styrelsen inte vill ha några
ändringar layout- och utseendemässigt på hemsidan men att vi är
öppna för idéer och förslag vad gäller innehållet. Inga förslag hade
inkommit från Lena.
* Marita meddelar Lena att texten om Jubileumsbåten tas bort och att
pristagaren anges i texten om Jubileumsprovet.
* Styrelsen ansåg att nyheter på medlemssidan i första hand bör
handla om rapporter om resultat från medlemmarna och rapporter
från klubbens evenemang.
* Frågan om huruvida uppfödare ska finnas med på hemsidan togs upp.
Konstaterades att beslut fattats tidigare att detta skulle tas upp när
arbetet med jubileet var avslutat.
Irish Breed Festival

§ 419
Då nya förutsättningar gällande Irish Breed Festival hade uppkommit bad
Mayvor styrelsen att ompröva det tidigare beslutet att ej deltaga. Enligt
de nya förutsättningarna får SISK en skriftlig garanti att deltagande inte
kommer att innebära någon ekonomisk förlust för klubben. Vi får själva
välja utställningsdomare och vi behöver bara ha en person som hjälper
till vid evenemanget. Mayvor erbjöd sig att ställa upp. Utifrån dessa
ändrade förutsättningar beslutade styrelsen att riva upp det gamla
beslutet och fattade nytt beslut att SISK ska delta vid Irish Breed
Festival. Mayvor åtgärdar ansökan om utställningen till SKK.
§ 420

Övriga frågor

Raspresentation Jägareförbundets hemsida

Britt-Marie hade före mötet skickat ut förslag på raspresentation till
Jägareförbundets hemsida. Styrelsen tyckte förslaget var bra och
Marita ser till att materialet skickas in.
Kontaktpersoner
Anna-Karin Lundmark hade meddelat att hon inte längre vill vara
kontaktperson. Sanna kollar upp om listan med kontaktpersoner är
aktuell eller om den behöver uppdateras.
Facebook-grupp
Det hade kommit till styrelsens kännedom att det finns en Facebook-grupp som
kallar sig

SISK-Svenska Irländska Setterklubben. Styrelsen hade

inget emot gruppen i sig men eftersom det inte är något som
SISK har startat eller står bakom bör namnet heller inte ge sken
av det. Mayvor kontaktar ansvarig och ber dom ändra namnet.

Dubbla medlemskap
Vid ett par tillfällen har medlemmar med dubbla medlemskap registrerats på
annan klubb trots att dom vill vara medlemmar i SISK.
Mayvor tar upp frågan i FA/VU huruvida man kanske behöver tydliggöra vikten
av att fylla i vilken klubb man vill tillhöra vid dubbelt medlemskap.
E-post Mayvor
Mayvor meddelade att hon har avslutat sin tjänst i Arboga och att
e-post adressen Mayvor.Jonsson@arboga.se därför inte längre är
aktuell.

§ 421
Nästa möte

Nästa möte blir telefonmöte torsdag 17 februari 2011. Kl. 19.30

§ 422
Mötets avslutande

Ordförande avslutade mötet och tackade för visat intresse

Ok via e-post/
Ordförande

Sekreterare

Justeras

Mayvor Jonsson

Marita Andersson

Fredrik Björklund

