Protokoll årsmöte
Svenska Irfändsk Setterklubben. Sundsvall Lördag 27 maj 2017

1.

0

Mötet öppnades av Camilla Paradis

2 . ., Godkännande av dagordningen
Mötet godkände dagordningen
3.

Godkännande av röstläm1<len
Mötet godkände röstlängden

0

4.

Val av ordförande och sekreterare vid mötet
Till ordförande för mötet valdes: Jan Andersson
Till sekreterare för mötet valdes: Thomas Oden

5.

Val av två justeringsmän
Tilljustcringsmän valdes:
Lena Larsson
Lisa Oden

0

0

6. " Årsmötets utlysande
Mötet ansåg att årsmötet utlysts godkänt
7. "Verksamhetsberättelse, avelsrådsrapport och
Verksamhetsberättelse och avelsrådsrapport lästes och godkändes av
mötet
8. revisionsberättelse
Revisionsberättelse lästes upp av ordföranden och godkändes
9.

SISK-fondens rapport
Drogs muntligen och bifölls

0

10. Styrelsens ansvarsfrihet
Mötet gav styrelsen ansvarsfrihet
0

11. Medlemsavgiften 2017
Som tidigare 450 kr för ordinarie och 200 kr för familjemedlem
godkändes.
0

12." Vai av ledamöter, ordförande och suppleanter
Till ordföranden valdes Camilla Paradis
Till ordinarie ledamot:
Jan-Olof Daniels på 2 år Omval
Per Henriksson på 2 år Omval
Erik Larsson Kvarstår
Patrick Larsson Kvarstår
Niklas Sundberg Kvarstår
I Ienr:ik Pettersson Kvarstår
Till suppleanter på l år valdes:
Thomas Oden
Jenny Westerlund
Stefan A.kesson
Paul Thompson

13. Val av revisorer och revisorsuppleanter
Till ordinarie revisorer valdes på 1 år:
Mayvor Jonsson Samman.kallande
Kristina Öman
Till revisor-suppleanter valdes på 1 år:
Berit Mattsson
Bert Åke Holmsten
0

14. Val av SISK-fond
Monica Larsson valdes till suppleant på 1 år
Sitter kvar gör:
Eva Björklund kvarstår 2 år
Anders Berg kvarstår I år
Lena Larsson 2 år
0

15. "Valberedning inför 2018 års val
Valdes:
Thore Sandström omval 2år Sammankallande
Britt-Marie Domell kvarstår 1 år
Berit Mattson kvarstår 1 år
16. Motioner
Motion xO 1 Bifalles
Motion x02/4 som är av sarruna art, där gav mötet styrelsen att till FA
fornmlera för vidare behandling
Motion x03 godkändes med tillägg:
person skall i första hand vara förslagen av SISK-styrelse.
Att delegat Alltid skall godkännas av SISK-styrelse.
Motion x05 Godkännes och att stvrelsen slutför dem1a
Motion x06 Styrelsen far i uppdrag att se över alternativen
0

17. Övriga frågor
Skrivelse ang pris lästes upp på mötet:
Kräver en dedikerad grnpp
Styrelsen :far i uppdrag att se över rutinerna
0

18. Priser att utdela vid mötet
Skedde efter mötet
0

19 ... Mötet avslutas
Jan Andersson avslutade mötet

�� u
Sekreterare: Thomas Oden

�<QJ?_

fosteringsmän: Lisa Oden

/

ref x01

Motion till SISKs årsmöte den 27 maj 2017

Undertecknad medlem , vill att SISK bifaller denna motion och aktivt arbetar för
att samtliga specialklubbar i FA beslutar att lägga ner papperstidningen Avance
och istället utvecklar en ny tidning/informationsblad.
Den ska vara i digitalt format liknande den utveckling som många special-och
rasklubbar övergår till inom SKK.
Samtidigt så ska kostnaden sjunka och den vinst som det innebär att lägga ner
Avance i pappersform och nyskapande av digitaltidningen/nyhetsbladet Avance
ska återinvesteras genom att köpa tjänsten externt avseende artiklar samt betala
redaktionella kostnader.
Yrkande : Avancetidningen läggs ner .
Ett nyhetsblad eller liknande ska ersätta papperstidningen Avance.
- Innehåll arbetas fram i en process där ”Nyhetsbladet”, Årsboken och information
på specialklubbarnas hemsidor samt FAs hemsida blir vägledande.
De samarbetspartners FA har idag vad gäller trycksaker bör kunna bidra med
beslutsunderlag. Klart inför 2018.
Jan Andersson Minnesberg

ref x02
Motion till SSKs och SGSKs årsmöte den 27 maj 2017 .
Anvisning avseende PUR prioritering av verksamhet i kalender.
Yrkande avsende arbetsordning PUR 2017- nytt regelverk FAs konkurrensklasser.
Prioriteringsordning avseende jaktprov för att ge det nya regelverket och FAs konkurrensklasser fullt
utrymme i provkalendern.
Specialklubbarnas huvudprov samt FAs konkurrensklasser planeras in i provkalender med högsta prioritet
med minimal konkurrens från andra konkurrensprov.
FAs konkurrensklasser genomförs under treårsperiod på fasta platser. Inriktningen ska vara att dessa prov
genomföres på någorlunda fasta tidpunkter utifrån påsk och liknande storhelger.
När dessa platser och tider är fastlagda kan specialklubbarna planera sina huvudprov under vinter , vår och
höst på de provtyper de avser i samverkan med i första hand de lokalklubbar som inte begränsade av FAs
konkurrensklasser under vår eller höst.
Lokalklubbarnas provplanering blir då enklare att för att klara den totala provverksamheten.
Målsättningen bör vara att genomförda prov ska vara så fördelade att konkurrens i kalender, provtyp och klass
minimeras samtidigt som provverksamheten medger utrymme för samtliga medlemmar att delta med sina
hundar på rimliga ekonomiska villkor. Kvalitetsäkring av samtliga prov måste bli en självklarhet vilket det
inte är idag. Allt som arrangör kan påverka ska rimligen ligga som grund.
Utbytet av domare säkerställs också med denna planering samtidigt som deltagare börjar att delta på prov med
ökat utbyte. Utifrån ett avelsperspektiv är utbyte och konkurrens viktigt då det driver utveckling vilket är
nödvändigt för våra raser på lång sikt.
Vinterkonkurrens
SNFK

Höstkonkurrens
NNFK

Skogskonkurrens
SNFK/VBFK

Fältkonkurrens
MFK-Gotland/SFK

•

Lokalklubb kan tilldelas ett prov med samtliga klasser under vinter/vår och ett med samtliga klasser
under hösten på respektive provtyp.

•

Lokalklubbar kan samverka i lokal planering och genomförande av jaktprov/utställning .

•

Lokalklubb kan utöver dessa två prov i samverkan med specialklubb genomföra specialklubbs prov.

•

Lokalklubb som har stort verksamhetsområde och eller stort medlemsantal kan ansöka om ytterligare
prov

•

Mindre prov med enbart kvalitetsklass över en dag och eller på annan provtyp bedöms inte
konkurrera med övrig provplanering.

•

Cacitprov. Lokalklubb kan särskilt ansöka om Cacit vid tilldelat prov med konkurrensklass.

•

FA kan vid behov planera och genomföra jaktprov eller utställning lokalt med särskilt utsedd
organisation.

Medlem Jan Andersson, Minnesberg

ref x03
Motion till SSKs och SGSKs årsmöte den 27 maj 2017
Undertecknad medlem , vill att SISK bifaller denna motion och aktivt arbetar för
att samtliga specialklubbar i FA beslutar att ändra arbetsordningen så att arbetet i
kommitter kan genomföras på bästa sätt. Att idag hitta representanter från
samtliga fyra klubbar har i praktiken visat sig svårt och i vissa perioder näst intill
omöjligt. Kompetens och vilja att arbeta i FAs föreningsmodell begränsar urvalet
av kompetenta och intresserade medlemmar.
Yrkande : till kommitte kan särskilt adjungerad person väljas att företräda
specialklubb .Denne ska vara medlem i någon av de fyra specialklubbarna.
Jan Andersson Minnesberg

ref x04
Avakko 2017-04-25

Till: Svenska Pointerklubben, Svenska Engelsk Setterklubben, Svenska Irländsk Setterklubben, Svenska
Gordon Setterklubben.

MOTION
Bakgrund.
Officiellt SM (samt Fjällpokal) på fjäll, vinter och höst anordnas varje år av de fyra nordligaste
klubbarna. Detta har skett med blandad framgång och olika förutsättningar år från år beroende
på fågeltillgång i markerna samt ändrade regler.
Beskrivning.
Vi vill lämna förslag som förbättrar förutsättningarna att arrangera bra och kvalitativa prov. Vi
lämnar två olika förslag för årsmötet att ta ställning till, beroende på om proven skall ambulera
eller permanentas.
Vid ambulerande prov föreslås att klubbarna ÖNFK och SNFK samt att VBF och NNFK samarbetar
om proven vartannat år. Alltså år1 har ÖNFK och SNFK höst SM (FP) dessa klubbar bestämmer
då sinsemellan var provet är lämpligast att förlägga, samma år har VBF och NNFK vinter SM (FP),
för att året därefter skifta årstid mellan klubbarna. Det ekonomiska ansvaret kan varje år delas
mellan klubbarna i fall det är lämpligt att förlägga proven på marker hos bara den ena klubben
under fler år.
Vid permanenta provmarker vill vi framhålla att Abisko är det överlägset bästa provområdet för
vinterprov. Historiskt så startades proven i Abisko i mitten av 1980 talet och blev sedermera
permanentat som SM. Under dessa år hölls det mellan tre och fem kvalpartier samt även
kvalitetsklasser under samma dag. Abisko har inga bekymmer att hantera sex till sju partier
samma dag om det behövs, logistiken är en klar fördel gentemot andra marker då endast två av
dessa behöver skotertransport och övriga startar från vägen. På samma sätt har Bruksvallarna
de bästa förutsättningarna att arrangera stora höstprov.

Vi yrkar attÅrsmötet tar beslut angående nedanstående förslag
•

I första hand ambulerande SM (FP) prov vartannat år ÖNFK och SNFK, vartannat år VBF
och NNFK.

•

I andra hand permanenta prov Höst SM (FP) Bruksvallarna. Vinter SM (FP) Abisko.

Gunilla Hansson

ref x05

Svenska Irländarcupen
Alla svenskregistrerade hundar kan deltaga.
Jaktprovs resultat i Norden räknas.
Premien ska anmälas in till SISK sekreteraren inom 5 dagar efter avslutat jaktprov.
Vid rapportering av resultat skall följande uppges.
1. Hundens reg.nr.
2. Hundens namn + eventuellt bild
3. Premie
4. Datum och provort.
5. Namn på ägare.
Poäng Unghundsklass:
1.Ukl = 3.poäng +2 hp
2.Ukl = 2.poäng
3.Ukl = 1.poäng
Högstatusprov
Exempel: Fjällpokalen, SM, NM, DM, Arctic Cup, Rjukan Grand Prix, Sørnorsk og Forus Open. Norsk Derby
Kvalificering och semifinal och liknande prov i Norden.
Premieringer i semifinal ger 1 poäng extra. Premiering i final ger 3 poäng extra..
Poäng Öppenklass:
1.Ökl = 3.poäng
2.Ökl = 2.poäng
3.Ökl = 1.poäng
Segrarklass:

Semi eller 2dgr Skl

Final 3 dagar

1.VK = 6.poäng
2.VK = 5 poäng
3.VK = 4 poäng
4.VK = 3 poäng
5.VK = 2 poäng
6.VK = 1 poäng

10. poäng
6. poäng
5. poäng
4. poäng
3. poäng
2. poäng

14.poäng
8.poäng
7.poäng
6.poäng
5.poäng
4.poäng

Tillägg for Cacit/Reserv Cacit/ Ärespremie skog = 5 poäng
Tillägg for CK = 3 poäng

Meningen med cupen är att kontinuerligt dra uppmärksamhet till hemsida och facebook. Denna cup
ska därför uppdateras kontinuerligt på hemsidan och på facebook. Till stor del är den ganska lik den
norska Eukanuba cup. Kanske vi kan få in en sponsor på cupen. Förslagsvis så frågar vi våra olika
samarbetsparter som klubbarna har om de vill köpa namnet. Säg att det kostar 7500kr plus valfritt
pris till vinnaren. Det som ska beslutas är om vi vill ha denna är när den startar.

ref x06
Motion till SISKs årsmöte den 27 maj 2017
Undertecknad medlem , vill att SISK bifaller denna motion och aktivt arbetar för att samtliga
specialklubbar i FA beslutar att lägga sina årsmöten vid en tidpunkt där de inte konkurrerar med
jakt eller annan FA verksamhet eller liknande ex jaktmässor av större verksamhet.
Lämplig tid vore efter den 15 februari fram till jaktprovs säsongen startar dvs mitten av mars.
I samband med detta kan det då ex erbjudas fjäll- alternativt fältträning med instruktörer/guider
alt ha diskussions forum enligt dagens struktur.
Dagens årsmöteshelg ligger sent på året och mycket krockar med den helg det anordnas på,
Kristihimmelfärshelgen, detta medför att många medlemmar tvingas bort prioritera denna helg.
Samt att lägga tre dagar är med dagens upplägg blir mycket kaka på kaka diskussioner.
Yrkande :
En em med årsmöten därutöver organiserad träning i den miljö området erbjuder påföljande
dagar alternativt diskussions forum samma dag på fm.

Mvh
Camilla Paradis
Ekeberga

