
 Protokoll fört vi Svenska Irländsk Setterklubbens telefonmöte onsdag 15 februari 
2012
Närvarande: Jan-Olov Daniels,  Per Henriksson,  Erik Larsson, Fredrik Björklund , 
Sanna Steinwall, Patrick Larsson, Mayvor Jonsson.

$548
Mötets öppnande Ordförande förklarade mötet öppnat och hälsade

alla välkommna.
$549

Val av justeringsperson Erik Larsson valdes att justera protokollet jämte ordförande.
$550

Godkännande av 
Dagordningen Dagordningen godkändes.

$551
Föregående mötes 
Protokoll Ej färdigjusterat justerat tas upp på nästa möte.

$552
Information från 
Kassören Kassör gick igenom räkenskap för 2011,revisor vill ha en 

specifisering av boendet för huvuudprovet.
$553

Information från
Sekreteraren Patrick svarar på förfrågan angående Irish day i STHLM

$554
information från 
avelsrådet hane/tik lista: styrelsen beslutar att hund över 10 år inte 
längre är

 med på listan
styrelsen beslutar att för att få provsvar  angående PRA 

rcd4 
publicerade på hemsidan att provtagningarna också utförs 

och
administreras av veterinär så att hundens identitet, på ett 

för 
myndigheter och kennelklubben godtagbart sätt, länkas till 

prov 
och provsvar.

$555



Information från 
Priskommiten Meddelade priser att utdela vid årsmötet.

$556
Avance- Förslag från Anna J.bordlägges till nästa möte.

$557
Hemsidan Styrelsen är tycker att den nya hemsidan är mycket bra 
och skall 

definera ansvarsområden för uppdateringar av olika delar, 
till 

exempel att avelsrådet ansvarar för att uppdatera 
information 

anående avel. Erik kommer med förslag på layout på 
bildgalleri.

$558
Årsmöte 2012 inga motioner har inkommit till styrelsen.

$559
Övriga frågor Styrelsen ger utställningsansvarig Malin Persson i uppdrag 
att

marknadsföra våra utställningar till exempel 
via de övriga rasklubbarna inom FA.
Uppfödarsidan styrelsen beslutar att undersöka hur de 

andra
klubbarna gör ang medlemsskap och kennellänkar på 

hemsidan. 
Jan-Olov kollar upp detta.
SISK-fonden, styrelesen beslutar att föreslå årsmötet 

överföra 
medlen från SISK-fonden till ett räntebärande konto som
fortfarande tecknas av SISK-fondens styrelse.
Jubileumsböcker till försäljning annonsera på Hemsidan 

och 
försöka sälja på årsmötet.
Förtjänsttecken, beslutet från förra mötet diskuterades och 
styrelsen såg ingen anldening att förändra detta

$560
Nästa Möte årsmötet 25/2 och konstituerande möte 29/2.

$561
Mötets avslutande Ordförnade tackade för visat intresse och förklarade mötet

Avslutat.



…......................................... …..................................      …...........................
Jan Olov Daniels Patrick Larsson      Erik Larsson

Ordförande Sekreterare      Justeras


