
Protokoll fört vid Svenska Irländsk setterklubbens telefonmöte onsdag 19 oktober  2011 
närvarande :Patick Larsson, Sanna Steinvall, Jan - Olov Daniels, Per Henriksson, Mayvor 
Jonsson, Anna Josephsson, Fredrik Björklund, Thore Sandström, Gun Carmland

ÄRENDELISTA
 

1. Mötets öppnande
ordförande öppnar mötet.

2. Val av justeringsperson
Thore Sandström valdes att justera protokollet 

3. Godkännande av dagordningen
dagordningen godkändes 

4. Föregående mötes protokoll
gicks igenom och lades till handlingarna 

5. Information från Kassören
huvudprovet 2012 intäkter 16 000 utgifter 16200 stambokföring 
återstår. 

6. Information från Sekreteraren
2011-233 a-zf    KF
2011-234 a-d    SKK jhk Utsätning av vilt
2011-235    SKK ny ras
2011-236 a-b    inbjudan akc/eukanuba
2011-237 a-b    inbjudan rasklubbstorget stora stockholm
2011-238     tävlingsansökan agility rallylydnad
2011-239    info KF
2011-240    deadline utställningar 2011 1:a oktober
2011-241    ekonomisk rapport från kassör
2011-242 a-e    utställningsprogram2014
2011-243    föredragningslista cs5
2011-244 a-b    momsfrågan
2011-245 a-t    DN-beslut
2011-246    årsannons hundsport
Patrick kollar upp med skk vad som gäller angående årsannonser för 
klubben.
2011-247    fa-du 110818
2011-248    årsmöte_2012
2011-249    fa-protokoll 8/8-11
2011-250    purina sponsring
purina sponsring Malin Persson hade frågor angående 
sponspravtalet och lovade att kolla upp hur detl igger till med Magnus 
Stenstöm som tidigare hade hållit i kontkaten med Purina. Per H 
skulle kolla upp om han hade något avtal angånde sponsring med 
Purina. Malin erbjöd sig att vara kontaktperson gentemot Purina om 
de var intresserade av fortsatt samarbete.
2011-251    huvudprovet 2013
2011-252    ekonomisk rapport från kassör
2011-253    inbjudan föreläsning örebro kk
2011-254    avelsfunktionärsutb

7. information från avelsrådet
pra ny variation avelsrådet tar fram ett förslag med information för 
publicering. 

8. Huvudprovet 2012
skog 8-9 september preliminärt Jättendal. Thore S, Erik L, Anna J 
jobbar vidare 

9. Huvudprovet 2013
styrelsen beslutar att vi försöker få till provet i skåne. Fredrik B Kollar 
upp marker och kommer med förslag tillsammans med Bengt Sandin, 
Ylva Lange och  Mayvor Jonsson. 



10.Rasklubbstorget
klubben är anmäld, Anna J  kollar bekräftelse med skk planeringen 
går bra. 

11.Utställning Enköping
Malin P annons i avance 5 2011, domare klart 

12.Avance
Jan Olov D efterlyser material till tidningen. 

13.Hemsidan
Jan Olov har kollat med webmaster om att göra en mer dynamisk 
sida som fler personer kan vara med och uppdatera och förnya 
layout. Jan Olov kollar upp angående att komma igång med 
uppfödarsidan 

14.Utställnings ansvarig
Styrelsen beslutar att Malin Persson utses som utställningsansvarig 
för SISK. 

15.Årsmöte 2012
25/2 Ramundberget, 

16.Övriga frågor
- Policy för att uppmärksamma de som gör det bra på prov
 (högstatusprov). Styrelsen beslutar att uppmärksamma alla 
medlemmar som lyckas på högstatusprov (SM, Derby mm).
- se över rekommendationer för rödvit avelsrådet
Styrelsen beslutar att Gun  Carmland & Jenny westerlund kliver in i 
avlesrådet för rödvit irländsk setter. 

17.Nästa möte
telefonmöte 30/11 20:00

18.Mötets avslutande
Ordförande avslutar mötet.

 
 
 
 …......................................... ….................................. …...........................
Jan Olov Daniels                       Patrick Larsson           Thore Sandström
Ordförande                           Sekreterare                   Justeras
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