
Protokoll fört vi Svenska Irländsk Setterklubbens telefonmöte torsdag 19 januari  
Närvarande: Jan Olov Daniles, Per Henriksson, Patrick Larsson, Sanna Steiwall, 
Thore Sandström, Fredrik Björklund, Mayvor Jonsson, Anna Josephsson, Gun 
Carmland, Erik Larsson

$531
Mötets öppnande Ordföranden öppnar mötet och hälsade alla 

välkommna
$532

Val av justeringsperson Anna J valdes att justera protokollet
$533

Godkännande av 
dagordningen Dagordningen godkändes

$534
Föregående mötes 
protokoll Gicks igenom och lades till handlingarna

$535
Information från 
Kassören Inga större förändringar sedan föregående 

möte inbetalningar till utställningen har börjat
komma in. Årsredovisning nästan klar. 

$536
Information från 
Sekreteraren 2012-01    Inbjudan högakusten game fair

- Patrick skickar förfrågan till NNFK ang 
  högakusten gamefair
2012-02    protokoll KF 2011
2012-03 a-j    DN
2012-04    Domarlistor skk
2012-05    skk- föreningskommite
2012-06    cs protokoll nr 6
2012-07    så här går det till på utställning

$537
Information från 
avelsrådet - RAS Sanna kollar med Eva B ang 

   uppdatering av RAS
- Avelsrådsrapport inskickad till årsbok.

$538
Information från 
priskommiten Patrick redogjorde för årets vandringspriser 

återkommer när listan är färdigställd.
$539

Huvudprovet 2012 Samarr med NNFK (Hassela)
utst 7/9 
5 provdomare klar JP
Lena Larsson Kommissarie

$540
Huvudprovet 2013 21-22/9 2013 styrelsen går på Fredriks



förslag. Marker hos Per Olsson.
$541

Utställning Vingåker Anna J kollar upp inför utställningen.
$542

Avance Förslag från Anna J.
Anna intervjuar Thore inför höstens huvudprov på skog, 
hur går det till på skogsprov.
Styrelsen jobbar vidare med Annas förslag och ger tips på 
personer som kan vara användbara.

$543
Hemsidan Förslag från Lena Å, Styrelsen ger Lena Klartecken att 

jobba vidare med sidan. Erik L blir kontaktperson för 
styrelsen gentemot Lena och jobbar vidare med denna.

$544
Årsmöte 2012 Anna, Thore håller i träning både lördag och söndag. 

skickar info till hemsidan.
$545

Övriga frågor - Radannons hundsport försvinner och priset för klubben 
att annonsera i hundsport har tredubblats, detta blir för 
dyrt anser styrelsen.
- Facebook Anna J kolla upp med SKK.
- Sanna kollar med Anna Karin Lundmark ang inbet av 
medlemsskap
- förtjänsttecken
 Eva Björklund föreslås för SISK förtjänsttecken i Guld. 
Mayvor J reserverar sig mot beslutet. 
- Valpfoldern bör den uppdateras? Anna skickar ut manus 
för genomgång.

$546
Nästa Möte 15/2. 20:00

$547
Mötets avslutande Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade 

mötet

…......................................... …..................................      …...........................
Jan Olov Daniels Patrick Larsson      Anna Josephsson

Ordförande Sekreterare      Justeras


