
         2011-Protokoll fört vid telefonmöte med Svenska Irländsk setterklubbens styrelse

03-17
:  , -  ,  ,  , Närvarande Fredrik Björklund Jan Olov Daniels Mayvor Jonsson Per Henriksson Marita 
,   (Andersson Gun Carmland . . .  447)t o m § , -   (Britt Marie Dornell . . .  445  11-172)fr o m § skrivelse , 

  (Patrick Larsson . . .  446)fr o m §     (samt Thore Sandström . . .  447).fr o m §

 
  

 440§

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

 441§

Justeringsperson         .Till att jämte ordförande justera protokollet valdes Per Henriksson

Godkännande  442§

 av dagordningen         Dagordningen gicks genom och godkändes med tillägg av övriga 
   453 frågor under §

 Föregående mötes  443§

protokoll         .Föregående mötes protokoll gicks genom och lades till handlingarna

 444§

 Kassörens rapport     .   Per Henriksson informerade om ekonomin Sedan förra rapporten 
    .har stamboksavgifter och domarutbildningsavgifter tillkommit  

        Därmed är resultatet för Jubileumsprovet i princip klart och 
         glädjande nog visar det sig att underskottet för provet blev 

  -     -    . avsevärt lägre ca hälften så stort mot vad som budgeterats

 445§

 Sekreterarens rapport  :Inkomna skrivelser

11-160  :    110217Irish breed Minnesanteckningar från möte

11-161 : SKK       Mall för inrapportering av ny styrelse efter 
 2011. årsmötet  Marita åtgärdar

11-162 :  .    2011SKK Skrivelse ang SRD och BSI



11-163 : SKK    Informationssidor om de gällande 
. utställningsbestämmelserna    .Läggs in på hemsidan

11-164 :  SKK Info   angående tävlingen BlåGulaHund

11-165 :     SKK Info ang beställning av  Handbok för 
Utställningsansvariga

11-167 :   SKK Minnesanteckningar från Specialklubbskonferens 
   . och ordförande i länsklubb    .Läggs in på hemsidan

11-168 :      2013. SKK Ang beviljat utställningsprogram för år I 
        skrivelsen står det att listan ska vara utskickad till 

. -     utställningsansvarig Jan Olov kollar med Vibeke om 
   / :den kommit till FA PUR

11-169 :       SKK Info att platser finns kvar på domarutbildning 
 Junior handler

11-170 : SKK       Förfrågan från SKKs Avelskommitté om i vilka 
    raser färgen merle förekommer –   Förekommer ej i 
 ,    .våra raser Marita svarar på remissen

11-171 : SKK     Information till alla junior handlingdomare

11-172 :    SKK Ändrade villkor för dispenser

11-166 :  -    SKK Remiss revidering av Svenska Kennelklubbens 
. stadgar    Styrelsen godkände revideringen utan 

.  kommentarer Marita svarar

11-173 :   SKK SKKs Allmänna bestämmelser

11-174 :      SKK Inbjudan till utbildning för handledare vid 
 12  2011. ringsekreterarutbildning november Ej 

deltagande

 446§

 Avelsrådets rapport *        ”Handlingsplan för Avelsrådet” var utskickad till styrelsen för 
.    . genomläsning Handlingsplanen godkändes av styrelsen

*            Material inväntas från Agria för slutförande av revidering för RAS irländsk röd 
.setter

*            Det konstaterades att hälsoprogram CLAD nu kan avslutas då det inte längre 
       .    bör finnas några svenska hundar kvar med CLAD Istället ska det i 
     -    RAS finnas en rekommendation om CLAD test vid avel med 

    -      utländska eller importerade hundar vilket också ska vara ett krav 
 .för valphänvisning

 
  447§



 FA rapport *”        .  FA Arbetsordning” var utskickad till styrelsen för genomläsning Förutom den 
      -    synpunkt styrelsen lämnat tidigare om att FA råd ej är nödvändigt 

  :lämnas följande kommentarer

 7    / § Verkställande utskottet  1. Mom   
( )kalenderår    ersätts med ( ).verksamhetsår

 8      § Specialkommittéer och särskilda funktioner /  1.Mom  
     Representant till specialkommitté utses av  Specialklubbs styrelse – 

  inte av       .verkställande utskottet i samråd med specialklubbs styrelse

 ( )kalenderår    ersätts med ( ).verksamhetsår

*   /      ”Instruktioner för FA PUR” var utskickat till styrelsen för 
.       genomläsning Styrelsen hade inga invändningar till förslaget och 

/       .FA PUR hade redan tagit del av det

  /      ”Instruktioner för FA Redk” var utskickat till styrelsen för 
.       :   genomläsning Förslaget var också skickat till SISK s representant i 

/         .  FA RedK eftersom dom inte hade tagit del av det Styrelsen inväntar 
.   / .ev kommentarer från FA RedK

*        Slutligen påpekades det att minnesanteckningar från de olika 
       . kommittéernas möten bör skickas ut till specialklubbarnas styrelser

 448§

 Bordlagda frågor Bordlagda frågor från möte 2011-02-17  437§

         .En skrivelse utan avsändare lästes upp och lades till handlingarna

       :Två skrivelser hade inkommit gällande valpannonsering på SISK s 
.      hemsida Ärendet diskuterades och styrelsen konstaterade att 
   . . .   . olyckliga missförstånd skett p g a brist i kommunikationen Marita 

   .skickar svar på skrivelserna

 449§

 Inför årsmötet En motion hade inkommit till årsmötet.

   Priser att dela ut  450§

 vid årsmötet     1960  Vandringspris skänkt av NISK

  /  Red Garlics Epixe Agneta Andersson

   Årets Unghund

  /  Hadselöyas Bella Donna Robert Ahlander

 NISKs Jubileumskrus

  /  Red Garlics Epixe Agneta Andersson

 Årets irländare



  /  Red Garlics Epixe Agneta Andersson

  Conrad Wilsons minnespris

   Red Garlics Juicy Fruit /  Agneta Andersson

Skogsfågelpriset

  /   Tärnafjällens Ester L Erik Larsson

 Lisands Vandringspris

  Kennel Red Garlics

 Sascas Krus

  /  Nordfjällets FB Robbyn Agneta Andersson

 Dorados Vpr

 Erik Larsson

  
 451§

Avance        .   Mayvor meddelade att hon fått korrektur för Avance Marita meddelade att 
    .korrektur även kommit för årsboken

 452§

Hemsidan          .Olika layoutförslag för ändringar på hemsidan var utskickade till styrelsen  
        Förslagen godkändes och Marita fick klartecken att tillsammans med 
        .webmaster fortsätta med de ändringar styrelsen har beslutat om

        . Förslag på annons för ”Uppfödare på hemsidan” godkändes också Beslutades 
         .att publicera den både på hemsidan och i nästa Avance

             ,Styrelsen beslutade också att lägga in en länk på hemsidan där info från SKK  
     . . .rapporter från seminarier och konferenser m m publiceras

 453§

Ö  vriga frågor -            Britt Marie meddelande att hon har avsagt sig omval och att hon i 
       20 .samband med årsmötet därmed lämnar styrelsen efter år

 454§

 Nästa möte     -     - Datum för nästa möte vilket blir konstituerande möte beslutas 
 . efter årsmötet

 455§

 Mötets avslutande        . Ordförande avslutade mötet och tackade för visat intresse Hon 
  -    -     tackade speciellt Britt Marie för det jätte arbete hon har lagt ner 

     .för klubbens räkning under alla år



Ordförande Sekreterare Justeras

 Mayvor Jonsson  Marita Andersson  Per Henriksson
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