Protokoll
Svenska Irländsk Setterklubbens telefonmöte onsdag 30 maj 2012 kl 20:00
Närvarande: Anna J, Tommy H, Karsten H, Jan Olov D, Per H, Fredrik B, Erik L
1. Mötets öppnande
Ordförande Jan Olov Daniels hälsade alla välkomna och
förklarade mötet öppnat.
2. Val av justeringsperson
Karsten Hansen valdes att justera protokollet.
3. Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes med några övriga frågor.
4. Föregående mötes protokoll
Olle jobbar vidare med förslag inför årsmöte 2013,
annonsörer från Norden skall vara medlemmar i SISK för
annonsering på hemsidan.
5. Information från Kassören
Inga stora ändringar sedan förra mötet.
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7. information från avelsrådet
a. bordlägges till nästa möte
8. exteriördomarkonferensen 2013
a. avelsrådet får i uppdrag att gå igenom utställningskritiker i
samarbete med Britt-Marie
9. Avance
a. Olle skriver om resan till Island
b. Anna sammanställer lista över manusstopp och lite punkter
som inspiration som övrika styrelsen får i uppdrag att
skriva till ett nummer av Avance.
10. Hemsidan
a. Länkar till hemsidan från valpannonser. Styrelsen beslutar
att det skall gå att länka till uppförarens hemsida på

samma sätt som från uppfödarsidan från valpannonserna.
Erik L tar detta med webmaster.
b. Valpfolder. Erik tar bort annons om valpfolder och lägger ut
ny version av valpfolder i pdf så snart som möjligt på
hemsidan.
c. Alla nya medlemmar i styrelsen skickar bild till Erik så
ordnar han så att alla blir presenterade med bild på
hemsidan.
11. Huvudprovet 2012
a. Priser til skogsprovet, priskommtten kollar upp
b. Kolla upp med Purina/Malin Persson om sponsring tilll
provet.
c. Olle, Anna och Erik tar fram ett förslag till
”sponsorkontrakt”
12. Övriga frågor
a. Rasmonter stora Stockholm
i. Karsten kollar upp om han kan ta på sig rasmonter
till nästa möte
b. Fjällträning/Aktiviter
i. Kollar upp intresse inför nästa år
ii. Nya medlemmar/ungdomar hur kan vi locka dessa
att bli aktiva? Karsten funderar vidare på detta
c. Anonsering/länk hemsida medlemsskap
i. Styrelsen beslutar att det räcker om en delaägare i
kenneln är medlem för annonsering/länk
d. Annonsering andra aktiviteter/klubbar tillstyrks ej.
hemsidan är förbehållen SISK och det finns länkar till
övriga klubbar.
13. Nästa Möte
a. 14/8 telefonmöte.
14. Mötets avslutande
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet
avslutat.
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