Protokoll fört vid
Svenska Irländsk Setterklubbens telefonmöte tisdag 12 februari 2013 kl 20:30
Närvarande: Sanna Steinwall, Jan Olov Daniels, Tommy Hagerlund, Karsten
Hansen, Katarina Johansson, Per Henriksson, Patrick Larsson,
Fredrik Björklund, Erik Larsson

1. Mötets öppnande
Ordförnade öppnar mötet.
2. Val av justeringsperson
Katarina Johansson valdes att justera protokollet.
3. Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.
4. Föregående mötesprotokoll
Gicks igenom och lades till handlingarna.
5. Information från Kassören
Årsredovisning, hantering av sisk-fonden styrelsen föreslår att
årsmötet beslutar om att avsluta pg och öppna ett bankkonto för
att slippa avgifter.
6. Information från Sekreteraren
2013-08 remiss skk:s grundregler:
1.1 tillstyrker
1.2 tillstyrker
1.6 tillstyrker
2 tillstyrker
2.5 tillstyrker
3.3 tillstyrker
3.5 tillstyrka
3.5 tillstyrker
4.1 tillstyker
4.2 tillstyrker
4.4 tillstyrker
4.5 tillstyrker
4.6 tillstyrker
4.7 tillstyrker
4.8 avslår
2013-06
2013-07a-b
2013-08
2013-09
2013-10
2013-11

cs nr1 2013 föredragningslista
Ickhänv
yttrande regelmotion skk
nyhetsbrev skk-föreningskommitte
fa-durk telmöte 121210
fa-durk telmöte 130114

2013-12

motion domare till årsmötet

svar 28/2 se ovan

Styrelsen
rekommenderar

årsmötet att avslå
motionen.
2013-13

svar motion fa-durk

2013-14

Motion till årsmötet att ändra tidpunkt för
årsmötet från sista mars till sista juni

Styrelsen
rekommenderar
att tillstyrka
motionen

7. information från avelsrådet
SKK avslår ansökan om bidrag till avelskonferansen.
Sanna svarar SKK och önskar att vi kan få ett bidrag ändå.
Revideringen av RAS fortsätter.
8. Avance/årsbok
Beräknas vara klar till fredag.
9. Hemsidan
inget att rapportera.
10. SISK 2012
- Stående punkt på dagordningen med mål för rasen/klubben.
- Medlemsstatistik skicka ut brev/vykort, (se bilaga 1 och 2)
kostnad ca 1100:- plus moms med påminnelser till gamla
medlemmar som inte betalat och till nya ägare.
11. Inför årsmötet
Ärendelista - Patrick
Medlemsförteckning Olle
Verksamhetsberättelse – Patrick
Årsredovisning – Per
Revisionsberättelse –På väg
Avelsrådsrapport – Patrick (i verksamhetsberättelsen)
Priser att utdela-Patrick
Valberedningens förslag – Britt-Marie har med det till mötet
Årsberättelse SISK-fonden - Eva har med det till mötet.
12. Övriga frågor
inga övriga frågor.
13. Nästa Möte
årsmötet 23/2, konstituerande möte i början av mars.
14. Mötets avslutande.
Ordförande tackade för mötet och förklarade mötet avslutat.

