Protokoll fört vid Svenska Irländsk setterklubbens telefonmöte 20110809
Närvarande: Patrick Larsson,Jan-Olov Daniels, Sanna Steinwall, Thore Sandström, Fredrik
Björklund, Anna Josephsson, Mayvor Jonsson, Marita Andersson, Erik Larsson
§ 480
Mötets öppnande:
Ordförande Jan Olov Daniels hälsade alla välkomna och
öppnade
mötet.
§481
Val av justeringsperson:
Mayvor Jonsson valdes att justera protokollet
§482
Godkännande av
dagordningen:
Dagordningen godkändes.
§483
Föregående mötes
protokoll:

Gicks igenom och lades till handlingarna.

§484
Information från Kassören: Inga större förändringar i kassan sedan förra mötet.
§485
Information från Sekreteraren:
2011-204 SKK_bibliotek (årsböcker skickas in från FA)
2011-205a-g SKK: Inbjudan kurs ordf, sekr, kassör Svar/anmälan senast 13/
12
2011-206 SKK: ansökan bidrag exteriördomarkonferans 2014
2011-207 Kontrakstskrivning domare Irish breed festival Mayvor kollar upp
domare från irland och fortsätter samarbetet inför festivalen.
2011-208 SSK: inbjudan årsmöteshelg i ramundberget 2012 se punkt §489
2011-209 FA/VU: FA arbetsordning se punkt §486
2011-210 Lathund enkäter
2011-211 Adressbeställning inför utskick av hälsoenkäter
2011-212 cs nr 2
2011-213 AK 3-2011
2011-214 information från SBK om hur man ansöker om Lydnadsprovstävlingar
2011-215 Info till rasklubbarna gällande inloggning på köpa hund.se
2011-216 Information avseende DNA-tester vidarebefordrat till avelsrådet
2011-217 a-r SKK/DN - beslut med disciplinär påföljd
2011-218 Tillämpningsanvisningar till SKKs Allmänna bestämmelser djurförbud
2011-219 frågor om avel vidarebefordrat till avelsrådet avelsrådet har
svarat
SKK och frågeställare
2011-220 SKK/DN - beslut med disciplinär påföljd

2011-221 Nya dopingföreskrifter fr o m 2011-07-01!
2011-222 Tillägg i SKK Allmänna bestämmelser doping
2011-223 a-c Inbjudan till Distriktskonferens i Agility
2011-224 ålder som gäller för att bli Svensk Utställningschampion.
2011-225 Utdrag ur UtstK protokoll nr 3/2011
2011-226 CS nr3 §102 nku arbgrupp tar fram riktlinjer för samarbete
2011-227 föredragningslista csnr4
2011-228 protokoll FA 17/5 2011
2011-229 fråga om championat dokument plus bilder svarat enligt förslag
att premien inte motsvarar 1ÖKL eftersom det är ett 3:e pris
2011-230 inbjudan freestyle instruktörsutb
2011-231 vitherdehund
2011-232 fa/du protokoll

Information från FA:

Huvudprovet 2011:

Huvudprovet 2012:

Årsmötet 2012

§486
17/5 Möte FA-VU punkter att ta upp från möte
Arbetsordning ändringar efter förslag. Styrelsen godkände
ändringarna i FA:s arbetsordning och lämnar frågan vidare för
årsmötet att godkänna, Jan Olov informerade om
Domareutbildningen i Långtora. Jan-Olov Daniels tar med
en fråga till PUR.- På prislistorna som man tar fram inför
utställning från FAs hemsida saknas benämningen ”Sufficient” .
§487
enligt plan domare och marker färdiga, ringsekreterare
färdiga, boende mm klart
§488
två förslag
1. Alternera alla tre provformerna rakt av. skog2012, fält2013,
fjäll2014 osv.
2 fältprov vartannat år, alternera skog och fjäll där emellan.
Efter omröstning beslutades med 4 röster mot 2 för Förslag 1 som
ersätter tidigare beslut om att alternera Fält - Fält - Fjäll.
Thore och Erik jobbar fram ett förslag på plats för provet till
FA-PUR
§489
Styrelsen tog del av inbjudan från SSK (2011-208) och tycker att
det är ett jätteintressant förslag att försöka samordna årsmötena
mellan alla fyra specialklubbarna och röstade för att tacka ja till
setterklubbens inbjudan om att förlägga årsmötet till
Ramundberget i februari 2012 med röstsiffrorna 4 mot 2.
Marita och Mayvor reserverar sig mot platsen - eftersom nästa
årsmöte enligt tidigare beslut skulle vara i södra Sverige. Dom
hade däremot inget emot samordning mellan klubbarna.

Avance
Hemsidan

Utställningsansvarig

Övriga frågor:

Nästa möte:

Mötets avslutande:

§490
Material inskickat, dubbelnr utkommer mitten av augusti
§491
Marita har skickat in material till webmaster, ang layoutändrigar,
Jan Olov tar kontakt med webmaster och kollar upp ang
uppdateringar av hemsidan och ansvarsfrågor
§492
JOD Kollar upp förslag som inkommit till styrelsen angående ny
utställningsansvarig för SISK.
§493
Marita meddelade att hon med omedelbar verkan avgår från sin
plats som ordinarie ledamot i styrelsen
§494
Fysiskt möte vid vårt huvudprov 11/9 17:00 stora sjöfallet
förläggning.
§495
Ordförande avslutade mötet

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

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

…...........................
Mayvor Jonsson

Ordförande

Sekreterare

Justeras

