Protokoll fört vid telefonmöte med Svenska Irländsk setterklubbens styrelse 201102-17
Närvarande: Britt-Marie Dornell, Fredrik Björklund, Gun Carmland, Jan Paradis, Jan-Olov
Daniels, Mayvor Jonsson, Patrick Larsson, Per Henriksson, Sanna Steinvall, Thore Sandström
och Marita Andersson.

§ 423
Mötets öppnande

Ordf. Mayvor Jonsson hälsade välkommen, förklarade mötet öppnat
och påminde samtidigt om styrelsens tidigare beslut att
telefonmötena ska begränsas till två timmar.
§ 424

Justeringsperson

Till att jämte ordförande justera protokollet valdes Patrick Larsson.

Godkännande
av dagordningen

§ 425
Dagordningen gicks genom och godkändes med tillägg av övriga
frågor under § 437

Föregående mötes
protokoll

§ 426

Föregående mötes protokoll gicks genom och lades till handlingarna.
§ 427

Kassörens rapport

Per Henriksson redovisade klubbens ekonomi och meddelade att
inte mycket är förändrat sedan senaste mötet. Det konstaterades
att utställningen i Gnesta gett en bra vinst.
§ 428

Sekreterarens rapport Inkomna skrivelser:
11-148

SKK: Ang. temautbildning RAS

11-149

SKK: Info ang. sär- och championatsbestämmelser för
perioden 2012-2016

11-150

SKK: Korrigering av SKK:s riktlinjer för arbetet med
avelsfrågor i specialklubbar med ansvar för flera
raser(skrivelse 10-142)

11-151

SKK: Info ang. Reserv-certifikat

11-152

SKK: Lathund till Sekretariat

11-153

SKK: Brev ang. årsstatistiken 2010 Redan åtgärdat

11-154

FA/VU: Protokoll från 2010-12-21

11-155

SKK: Skrivelse ang. val av Centralstyrelse och
Disciplinnämnd 2011-2013

11-156

SKK: Protokollsutdrag från JhKs möte 2011-01-20

11-157

SKK: Inbjudan till Svenska Jägareförbundets och SKK:s
JhKs årliga seminarium på Öster Malma

11-158

SKK: Komplettering till skrivelse 11-148

11-159

FA/DU: Aktuell domarlista
§ 429

Avelsrådets rapport

Mayvor informerade om att två av avelsrådets tre medlemmar har
haft möte. Bl.a. gick man genom Handlingsplan. Styrelsen uppdrogs
att läsa genom utskickad fil ”Handlingsplan för SISK Avelskommitté”
för att ta upp detta vid nästa möte.

Mayvor informerade samtidigt om att hon och Hans Andersson diskuterat och
kommit fram till att det vore lämpligt att i år ”hoppa över” den
fjällträning som klubben normalt arrangerar i augusti. Detta delvis
p.g.a. problem med marker. Ingen i styrelsen hade någon annan
åsikt och det beslutades att vi i år inte arrangerar fjällträningen.
§ 430
FA rapport *Mayvor meddelade att FA/VU har haft möte där även Per-Inge Johansson
från SKK deltog. Mayvor informerade från mötet där bl.a. FA
Arbetsordning diskuterades. Styrelsen uppdrogs att läsa genom de
utskickade filerna ”FA Arbetsordning” samt förslag till Instruktion för
FA/PUR och FA RedK för att ta upp dessa vid nästa möte.
FA/PUR har redan tagit del av ”sitt” förslag och Marita vidarebefordrar
”Instruktion FA RedK” till Berit Mattsson för kommentarer från FA
RedK.
Angående FA Arbetsordning konstaterades att styrelsen fortfarande står fast vid
tidigare synpunkt att FA-råd ej behövs.
*Vidare kommenterades den nya anmälningsblanketten då det
ansågs att formuleringen om medlemskap är något oklar. Istället
för ”annan kennelorganisation” bör det förslagsvis stå ”annan FCI
ansluten klubb”. Jan-Olov tar med sig förslaget till FA/PUR.

*Därefter informerade Britt-Marie från ett möte med representanter från
Svenska och Norska kennelklubben samt från FKF där man
diskuterade ett gammalt beslut som säger att om träning ska
anordnas i annat land måste det först förankras hos aktuell
lokalklubb och därefter kennelklubb.
§ 431
Vandringspriser 2010 Mayvor meddelade att uträkningen ännu inte är klar då resultat
fortfarande saknas. Hon skickar ut listan till styrelsen när den är
färdigställd.
Rapport från
Specialklubbskonf.

§ 432
Britt-Marie informerade från Specialklubbskonferensen där det mesta
som togs upp var allmän information och inte mycket som specifikt
rörde våra raser. Bl.a. diskuterades det allmänt utbredda problemet
som rör s.k. ”energitjuvar” och digitala media med chattar och
bloggar där personliga åsikter och påhopp ventileras utan
hämningar.

I samband med denna information påpekades också vikten av att hålla sig till
den tystnadsplikt som finns för förtroendevalda inom föreningar.
Filen ”tystnadsplikt.pdf” var utskickat till styrelsen inför mötet.
Ytterligare information om förenings/styrelsearbete finns att läsa
under Styrelse/Kommittéer – Föreningspaketet - på SKK:s hemsida:
http://kennet.skk.se/skk/?id=403&sprak=sv
§ 433
Kontaktpersoner

Sanna meddelade att arbetet med uppdatering av klubbens lokala
kontaktpersoner pågår. Hon återkommer med slutgiltig lista när den
är klar.

Uppfödare på

§ 434

Hemsidan Enligt styrelsebeslut från möte 2010-01-07 ska en ny sida läggas till på
hemsidan där uppfödare som är medlemmar i SISK kan få med
sitt kennelnamn. Den praktiska hanteringen och utformningen av
detta diskuterades och beslut fattades att länkning ska vara möjlig
till respektive uppfödares hemsida med information om att man
lämnar www.sisk-setter.se.

Marita gör ett förslag på hur sidan kan se ut och skickar ut till
styrelsen för kommentarer och godkännande.
Dessutom läggs information om uppfödarlistan in på hemsidans startsida så att
de uppfödare som är intresserade kan skicka in aktuella uppgifter
till webbmaster.
§ 435
Avance

Mayvor meddelade att hon fått information om att korrektur för Avance är på
gång.
Marita meddelade att hon fortfarande väntar på en hel del material
till årsboken som har deadline 28 februari. Bl.a. saknas information
om stamböckerna. Marita kontaktar Berit / FA RedK om detta.
§ 436

Hemsidan *Marita meddelade att förslag inkommit från webbmaster Lena Årgard om
förslag till ändringar på hemsidan och påpekade att Lena har lagt
ner ett jättejobb för att hitta en bra struktur på sidan.
Förslagen gicks genom diskuterades och det beslutades att Marita
kontaktar Lena och går genom i detalj det ändringar som ska
göras. När ändringarna är gjorda ges styrelsen möjlighet att komma
med kommentarer och godkännande innan sidan läggs ut till
allmänheten.
*Vidare ifrågasattes den annons som skickats in till hemsidan om
fågelhundsträning 6-8 maj. Då träning på fågel ej är tillåten vid
den aktuella tidpunkten beslutades att annonsen och övrig
information om träningen omgående ska tas bort. Detta beslut blev

omgående justerat
§ 437
Övriga frågor

Inkomna skrivelser
Då mötets tidsbegränsning på två timmar nu var passerad
beslutades att bordlägga övriga frågor till nästa möte.
§ 438

Nästa möte

Nästa möte blir telefonmöte torsdag 17 mars 2011. Kl. 19.30
§ 439

Mötets avslutande

Ordförande avslutade mötet och tackade för visat intresse

Ok via e-post/
Ordförande

Sekreterare

Justeras

Mayvor Jonsson

Marita Andersson

Patrick Larsson

