
 
 

Protokoll fört vid ordinarie styrelsemöte  (telefonmöte) 
Svenska Irländsk Setterklubbens onsdag 11 april  2012 

 
 
 
Närvarande: Jan-Olov Daniels, Sanna Steinvall, Per Henriksson, Fredrik Björklund, Erik 
Larsson, Thore Sandström, Mayvor Jonsson, Anna Josephsson, Katarina Johansson 
 

1. Mötets öppnande 
Jan Olov Daniels förklarade mötet öppnat och hälsad alla välkomna. 
 

2. Val av sekreterare och justeringsman 
Till sekreterare valdes K Johansson och justeringsman F Björklund 
 

3. Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkändes 
 

4. Föregående mötes protokoll 
En fråga fördes vidare huruvida om två står ansvariga för kennel måste båda vara 
medlem i klubben för att kennel ska få annonsera på valpsidan?  
Frågan bordlades till nästa möte. 
 

5. Information från Kassören 
Kassören P Henriksson lät meddela att senaste utställningen i Vingåker gått 
med liten vinst  
P Henriksson redogjorde också i korthet hur fonderna förvaltas. 
 

6. Information från Sekreteraren 
Inkomna skrivelser behandlades.  
2012-16 Från E Perman/Andreas Larssons minnesfond var merparten positiva till 
engagemang men styrelsen vill ha mer information gällande belopp samt 
minnesfondens fortsatta utveckling odyl. Beslut bordlades till nästa möte. 
J O Daniels/P Larsson skickar förfrågan till E Perman. 
Övriga inkomna skrivelser gick igenom och bordlades: 
2012-17 FA/DU/rk 
2012-18 SKK CS protokol 
2012-19 SKK Katalog PC 

 
7. information från avelsrådet 

Avelsrådet har gm J Westerlund sammanställt underlag för känd HD-status Röd/vit 

till SKK.  

S Steinvall håller i fortsatt arbete kring RCD4 

Avelsrådet planerar för en avelskonferens slutet av maj 2013. En intresseenkät 

kommer att publiceras på hemsidan som underlag för bidragsansökan till SKK. 

Ansökan måste vara SKK tillhanda 6 månader innan konferens enligt Mayvor.  

 

 

 

 



8. Frågor från valpförmedlaren 

Annonsörer från Norden? Utländska annonsörer på valpförmedlings hemsidan ska 

vara medlemmar i klubben enl tidigare beslut. Text bör förtydligas så att detta 

framgår.  

Ordningsföljd valpannonser? Ordningsföljden på valpannonser fortsätter att se ut 

som den gör idag. 

 

9. Avance 

A Josephsson fick klartecken att köra intervju med Thore ang skogsfågeljakt.  

A Josephsson efterlyste också rättelser, kommentarer och ändringar i/av valpfolder 

från styrelsen. 

 

10. Hemsidan 

Inkommen fråga från webmaster ang hur vi hanterar frågan från specialklubbarna, 

om att publicera digitala annonser för bl a utställningar på hemsidan. Frågan 

bordlades till nästa möte. 

 

11. Huvudprovet 2012 

T Sandström lät meddela att det mesta är klart. Annons kommer i nästa nr av 

Avance. T Sandström lät efterlysa förslag på vandringspriser för skogsproven. 

Frågan vidarebefodrades till priskommitén att se över och inventera tills nästa möte. 

 

12. Årsmöte 2012 

Ordförande meddelar att mötet och dess genomförande var lyckat och att 

samarrangemang med SPK var uppskattat. Förslag på liknande upplägg inför nästa 

års möte och J O Daniels kontaktar de andra klubbarna med förfrågan. 

 

13. Övriga frågor 

Härmed lät Mayvor Jonsson meddela att hon avgår samtliga sina uppdrag inom 

klubben med omedelbar verkan. 

 

14. Nästa Möte 

30/5 telefonmöte 20.00 

 

15. Mötet avslutas  

Ordförande tackade för visat intresse och riktade ett speciellt tack till Mayvor för 

hennes insatser inom klubben och önskade henne lycka till i framtiden 

 

.................................................... ...................................................... 

Jan Olov Daniels   Katarina Johansson 

Ordförand   Sekreterare 

 

................................................................. 

Fredrik Björklund 

Justeringsman 


