Protokoll 20121107
Protokoll fört vid Svenska Irländsk settterklubbens telefonmöte onsdag den 7 november 2012
Närvarande: Jan Olov Daniles, Katarina Johansson, Per Henriksson, Karsten Hansen, Anna
Josephsson, Sanna Steinwall, Erik Larsson, Fredrik Björklund, Patrick Larsson
Adjungderad För IBF (övriga frågor Malin Persson)

1. Mötets öppnande
Ordförande förklarar mötet öppnat.
2. Val av justeringsperson
Katarina Johansson valdes att justera protokollet.
3. Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.
4. Föregående mötes protokoll
Gicks igenom och lades till handlingarna.
5. Information från Kassören
huvuprov ca 10 000:- +.
Ordförande har skickat blommor till framgångsrika Irländare:
Vinnare Fjällpokal Ulla Mikkola.
Vinnare Fjäll-SM Ulf Johansson.
Vinnare NM- Lavland Agneta Andersson.
6. Information från Sekreteraren
2012-37 a-c
2012-38 a-b
2012-39
2012-40
2012-41
2012-42
2012-43
2012-44 a-c
2012-45 a-b
2012-46
2012-47
2012-48

inbjudan rasmonter stora stockholm
inbjudan specialklubbskonferens
info material om avels utbildning
anteckningar möte IBF(irish breed
festival)
föredragnigslista CS nr 4 2012
Sisk måls 2000
Icke hnv skk
Inbjudan avelsråd ras
CS protokoll med mer
motioner KF 2013
regler utlreg hundar
stipendium utst funk

Karsten kollar upp detta

Bordlägges till nästa möte

7. information från avelsrådet
CLAD upphävning av avelskrav, SSK:s - avelskommitee möte 24/11
Avelskonferens 2013 Långtora i början på maj avelsrådet kommer med mer info till nästa möte.

8. Avance
Bra med material inkommit till nr 5.
Fler skribenter önskas, alla medlemmar får gärna inkomma med material.
9. Hemsidan
fungerar bra, styrelsen diskuterade möjligheten för fler att uppdatera hemsidan men kom fram till
att det fungerar bra som det är.
10. Övriga frågor
- Malin P informerade om arbetet med IBF, Krav från övriga klubbar att vi skall vara med och ta ett
ekonomiskt ansvar. Malin behöver hjälp med rasmonter mm. Styrelsen beslutar att SISK (Irländsk
röd & Irländsk röd och vit setter) kommer inte att delta. Skälen som SISK har är två, dels att vi inte
kan visa upp den Irländska settern i dess rätta miljö, dvs visa hur den jagar där man kan se sök i
galopp samt se hur hunden tar stånd för fågel och hur man skall behandla fågeln. Den Irländska
settern är en jakthund.Som nu två är det ekonomin, det är för många osäkerhetsfaktorer i budgeten
anser styrelsen för SISK, sedan så är det endast medlemar i SISK skulle få ställa ut sina hundar vilket
medför att det blir ett mindre antal Irländska settrar på utställningen.
- Stora stockholm rasmonter. Karsten kollar upp om vi får vara med
- huvudprovet 2013
gå runt till markägarna och kolla upp markerna. Kommissarie Berit Mattsson. Utställning Gunnar
Jensen domare. Ringsekreterare klar( hon ordnar extra om det blir 25 hundar). Andras Talpai, Hans
Allan Eliasson, Torbjörn Larsson, Clas Carlsson och boende klart Camilla Paradis hälper till. Skyttar
och markledare inte klara ännu.
11. Nästa Möte
12/12 2012 20:00 telefonmöte
12. Mötets avslutande
Ordförande avslutar mötet.

Jan Olov Daniels
ordförande

Katarina Johansson
Justeras

Patrick Larsson
Sekreterare

