
  
  

Protokoll 20120814 

Protokoll fört vid Svenska Irländsk settterklubbens telefonmöte tisdag den 14 
augusti 2012. 

Närvarande: Sanna Steinwall, Jan-Olov Daniels, Thore Sandström, Fredrik 
Björklund, Karsten Hanssen, Patrick Larsson, Per Henriksson, Erik Larsson 

ÄRENDELISTA 

  

1. Mötets öppnande 
Ordförande förklarade mötet öppnat. 

2. Val av justeringsperson 
Sanna Steinwall valdes att jämte ordförande justera protokollet 

3. Godkännande av dagordningen 
Dagordningen gicks igenom och godkändes. 

4. Föregående mötes protokoll 
Gicks igenom och lades till handlingarna. 

5. Information från Kassören 
Utställningen i Örebro litet minus ca 2000:- 
utbet från FA, litet mindre än tidigare p.g.a vikande medlemsantal. 

6. Information från Sekreteraren 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Information från avelsrådet.  

Styrelsen beslutar att avsluta hälsoprogrammet på CLAD. 

Fortsätter med central registrering. 

8. Exteriördomarkonferensen 2013 

inget nytt för tillfället. 

9. Avance 

Provledningen skriver från huvudprovet 

notis om avslutning av hälsoprogrammet CLAD 

10. Hemsidan 

Erik har fixat punkter från föregående protokoll 

valpfolder är inte klar att lägga ut ännu, kommer den närmaste 

tiden. 

2012-29 CS nr2 protokoll  

2012-30 a-b  bestyrelerapport länsklubbsutställning  

2012-31 a-b remissyttrande ny djurskyddslag  

2012-32 skk förtjänsttecken Bordlägges svar senat 31/12 

2012-33  hamiltonplaketten Bordlägges svar senast 31/12 

2012-34 cs nr 3  

2012-35 
vägledning avelsparagraf skk: 
grundregler 

 

2012-36 a-d 
Information skk uststK 
 

Avelsrådet ser på detta 



11. Huvudprovet 2012 

sponsorer klara, ordna utställningslåda med rosetter mm. Byte av 

utställningsdomare till Peter Hoyer. Jaktprovsdomare klara. 

Vandringspriser?(Patrick kollar) 

12. Övriga frågor 

-  Styrelsen ger Fredrik i uppdrag att skriva något om Fritz och 

Mona-Ahlqvist som lämnat oss. 

-  huvudprov 2013 tas som punkt på nästa möte 

styrelsen beslutar att skicka Malin P på kurs/seminarium  för 

utställningsansvariga. 

- Viktigt att vi informerar om byte av domare vid utställning så att 

hon kan informera SKK. 

- Irish breeed festival 2013 Malin P behöver hjälp med rasmonter 

mm. 

- årsmöte 2013 förslag från SSK vårgårda. Förslag från styrelsen 

att stödja förslaget och föreslå 23/2 som datum.  

13. Nästa Möte 

vid huvudprovet i Jättendal 7/9 

14. Mötets avslutande. 

 

 

 

 

 

 

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

       Sanna Steinwall                           Patrick Larsson                                    Jan Olov Daniels 

           Justeras                                        sekreterare                                          Ordförande 


