
Protokoll fört vid Svenska Irländska setterklubbens styrelsemöte (telefonmöte) 
20130814 kl. 20.00

Närvarande: Jan-Olov Daniels, Patrick Larsson, Erik Larsson, Sanna Steinvall, Per Henriksson, 
Karsten Hansen, Fredrik Björklund. 

1. Mötet öppnande
Ordf förklarar mötet öppnat

2. Val av justeringsperson 
Karsten Hansen valdes att justera protokollet. 
Erik Larsson valdes till tillfällig sekreterare för detta möte.
 

3. Godkännande av dagordningen.
Dagordningen godkännes

4. Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll gicks igenom och godkändes. 

5. Information från kassören
Inget har hänt på ekonomisidan sedan förra mötet.
 

6. Information från sekreteraren
De inkomna skrivelserna gicks igenom. 

Skrivelser 20130522-20130814 

2013-30 registrering provresultat SKK
2013-31 icke hänvisning och återhänvisning
2013-32 föredragningslista cs nr3
2013-33 inbjudan seminrium ringsekreteraransvariga
2013-34 inbjudan speakerutb
2013-35 Dn-beslut
2013-36 my_dog_dna
2013-37 auktorisation exteiördomare
2013-38 samarr morokulien skk
2013-39 inbjudan AKC
2013-40 protokoll cs nr3
2013-41 nyhetsbrev skk föreningskommitte 
2013-42 inbjudan föreningsteknik
2013-43 nyhetsbrev skk utstk 
2013-44 föredragningslista cs nr 4
2013-45 valberedningens förslag KF
2013-46 årets bragdhund
  

7. Info från avelsrådet. 
Ytterligare några PRA-prov har kommit in.  

8. Årsmöte 2014
Styrelsen beslutade att årsmötet skall hållas i Luleå, sista helgen i Maj. De andra 



rasklubbarna kommer också att förlägga sina möten där. 
9. FA

Inget att ta upp på detta mötet. 

10. Avance/årsbok
Inget att ta upp på detta möte. 
 

11. Hemsidan
Hemsidan fungerar bra. Inga tekniska problem. Erik stämmer av med webmastern innan 
nästa möte. 
 

12. SISK 2012
Styrelsen ger Katarina uppdrag att försöka finna någon som vill sätta upp en monter på Stora 
Stockholm. Frågan om SISK 2012 tas upp nästa möte då det är viktigt att Katarina är med på 
dessa diskussioner. 
 

13. Info från kommittéer
FA/PUR: Arbetet med provtablån är påbörjad för 2014. 

14. Övriga frågor

• Camilla Paradis har ett förslag på mer information på hemsidan vad gäller valpförmedling. 
Styrelsen vill ha in förslag på hur det kan se ut hon vill att det skall se ut. Detta skall 
diskuteras med webmastern för att se om det är möjligt att genomföra. 

• Avstämning, huvudprovet. Fredrik beskrev vad som gjorts och kollade av sin checklista med 
övriga mötesdeltagare. 

• Jan-Olov påpekade att styrelsen uppmanar samtliga medlemmar att respektera viltets 
fredningstid. 

• Diskussion om att det saknas folk som arrangerar prov. Många prov – stort provintresse men 
tyvärr lite intresse att arrangera. SISK engagerar sig genom att uppmana medlemmar att 
aktivt delta i arbetet som krävs i de lokala klubbarna.  

15. Nästa möte 
Nästa styrelsemöte sker i samband med huvudprovet, lördagen den 21 sept 19.00.

16. Mötets avslutande
Jan-Olov tackade för visat intresse och avslutade mötet.

_________________ _________________ _________________
Jan-Olov Daniels Karsten Hansen Erik Larsson
Ordf. Justeras Sekreterare


