Protokoll fört vid Svenska Irländsk Setterklubbens telefonmöte onsdag 30 november
2011
Deltagare: Thore Sandström, Mayvor Jonsson, Patrick Larsson, Fredrik

Björklund , Erik Larsson, Sanna Steinwall, Jan Olov Daniels
ÄRENDELISTA
1. Mötets öppnande
ordförande öppnar mötet
2. Val av justeringsperson
Fredrik Björklund valdes att justera protokollet
3. Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes
4. Föregående mötes protokoll
Gicks igenom och lades till handlingarna.
5. Information från Kassören
Ordförnaden gick igenom informationen från kassören
6. Information från Sekreteraren
2011-255 Radannons Hundsport
- Patrick skickar in material för annonsering
2011-256 Viltspårschampionat
- Olle svarar med svar från BM D
2011-257 a-c inbjudan avelsfunktionärsutb
- Avelsrådet tittar på detta och ser om behov för utb finns.
211-258 Beteende- och Personlighetsbeskrivning Hund
2011-259 protokoll 5 CS
2011-260 auktorisation exteriördomare
2011-261 a-m beslut dn
- Sociala medier
2011-262 föredragningslista cs 6
2011-263 nya raser med utställningsrätt
2011-264a-c ändrade startavgifter <agility bruksprov mm
2011-265 RAS
- Avelsrådet Sanna kollar med Eva B
2011-266 avtal purina
- Patrick Skickar avtal til Malin
2011-267 ekonomisk rapport
2011-268 förslag fa/du-rk
- Styrelsen beslutade att stödja förslaget från FA/DU FA/RK om
att slå ihop dessa kommitteer till en.
2011-269 protokoll FA/DU 111117
2011-270 förslag förtjänsttecken
- Patrick Svarar Karl B
2011-271 domarkompendium
- Vi gör en inventering men Mayvor tror att det finns nog många
inför exteriördomarkonferansen 2013
2011-272 a-b hänvisning SKK
2011-273 rallylydnad
7. information från avelsrådet

Den korta informationen kommer att finnas med i sista nr av
Avance 2011 och den mera omfattande artikeln skall in på
hemsidan. angående ny mutation av PRA
verksamhetsplan 2012
- Utst Vingåker 5 feb
- Årsmöte Ramundberget 25/2
- Träning i samband med Årsmöte
- Utställning Rastorp 26/5
- Huvudprov / Utställning Sundsvall 8-9/9
- prel Styrelsemöten 20:00
19/1
15/2
29/2 kostituerande
11/4
30/5
14/8
7/9 fysiskt (26/9)
7/11
12/12
8. Huvudprovet 2012
Thore, återkommer med plan
9. Huvudprovet 2013
Fredrik redovisade förslag på marker och gruppen kollar upp
datum inför provet.
10. Rasklubbstorget
förslag klart inför utställning
11. Utställning Enköping
blir i vingåker
12. Avance
- Förslag från Anna J.
styrelsen diskuterade förslaget och bordlägger frågan till nästa
möte när Anna kan vara med.
13. Hemsidan
Olle har diskuterat med Lena (webmaster) hon kommer med
förslag på en mer dynamisk sida där fler kan vara aktiva
och uppdatera olika områden som till exempel avelsråd,
valpförmedlare. Lena kommer med ett förslag efter jul.
14. Årsmöte 2012
Annonser kommer i Avance och på hemsidan. Olle skickar ut till
styrelsen, prisuppgifter mm.
Möjlighet för hundträning.
15. Övriga frågor
- FA har tappat 285 medlemmar(ca 100 000:-), Styrelsen
diskuterade förslag på hur man kan minska ned till exempel på
Årsboken. Styrelsen tar frågan vidare och funderar på hur vi kan

lösa detta.
medlemsevice hur kommer vi vidare när Anders Åslund slutar?
Kan vi nyttja SKK:s medlemservice? Mayvor kollar upp tidigare
prisuppgift från SKK.
16. Nästa Möte
19/1.
17. Mötets avslutande
Ordföranden avslutate mötet

….........................................
Jan Olov Daniels

…..................................
Patrick Larsson

…...........................
Fredrik Björklund

Ordförande

Sekreterare

Justeras

