Svenska Setterklubben
för Engelsk Setter

Protokoll nr 8 -2012

Protokoll fört vid styrelsemöte den 14 oktober 2012.
Närvarande: Richard Brännström, Stellan Johansson, Margareta Lundvall,
Daniel Gustafsson, Claes Lindström, Vibeke Andersson, Michael Löf.
Anmält förhinder: Marina Bengtsson.

§ 1. Mötet öppnas.
Ordföranden förklarade mötet öppnat.
§ 2. Godkännande av dagordningen.
Styrelsen godkände dagordningen.
§ 3. Föregående mötes protokoll.
Föregående mötes protokoll godkändes och lades till handlingarna.
§ 4. In- och utgående post och skrivelser.
Ronny Boström om uteblivna diplom.
SKK certifiering av utställningsarrangörer. Ej aktuellt, klubben har f.n. flera utbildade.
Utställning 2015. I samband med årsmöte i maj.
§ 5. Arbetslistan.
Listan med arbetsuppgifter gicks igenom.
§ 6. Ekonomi.
Mindre förändringar i fondinnehavet redovisades.
§ 7. Avelsrådet.
Mankhöjdsfrågan diskuterades. Tas upp igen vid nästa möte.
§ 8. PRA.
Förslag från Margareta om hälsoprogram steg 1 = PRA-resultat registreras i SKK:s hunddata.
Diskuterades. Styrelsen beslutade att avvakta med ytterligare beslut i PRA-frågan.
Avelsrådet fick i uppgift att föreslå lämpligt avstämningsdatum för PRA-frågan.
§ 9. FA.
VU. Richard planerar att lämna över sysslan som sammankallande.
Daniel rapporterade från PUR. Provplanering för 2013 & 2014 pågår.
Inget rapporterades från viltvårdskommittén.
Stellan rapporterade från DU/RK. Jaktprovsreglernas anvisningar uppdateras vid årsskiftet.
§ 10. Medlemsvård.
Aktuella medlemstal redovisades.
Förslag från Stellan att föregående år och månad jämförs löpande.
Medlemskap obligatoriskt för provdeltagande – ändå har flera icke medlemmar upptäckts vid kontroll.
Att kommissarier skickar listor till medlemsservice för kontroll införs som rutin.
Anders Åslund kommer att skriva om detta i Avance. Stellan informerar PUR.
Valplistan på hemsidan. Medlemskrav gäller. Blanketten för valpkull granskas.

§ 11. Vakanser.
Redaktionskommittén. Arbetsuppgifterna har fördelats så att vakansen inte behöver tillsättas f.n.
Kontakta nya setterägare/presumtiva medlemmar. Richard åtog sig detta.
Lagret av valpfoldrar inventeras.
§ 12. Avance nr 5.
Reportage huvudprovet med bilder, årsmöteskallelse, avelsrådet.
§ 13. Årsboken.
Skribent ”ES i Sverige 2012”. Styrelsen enig att åter fråga Tony Johansson.
§ 14. Årsmötet 2013.
Förläggs till Gröna huset, Eggby, Skara.
§ 15. Huvudprovet 2013.
Falköping, SSK torsdag-fredag, VFK lördag-söndag. SSK:s UGP lördag.
§ 16. Rapporter.
Stellan och Richard rapporterade från ett fantastiskt välarrangerat huvudprov.
§ 17. Övriga frågor.
RAS. Ev. nödvändiga förändringar kollas.
Engelskspråkigt regelverk för CACIT-prov är under utarbetande.
§ 18. Tid för nästa möte.
Söndagen den 9 december kl. 19.30.
§ 19. Mötet avslutas.
Ordföranden förklarade mötet avslutat.
Justeras:

________________________________
Michael Löf, sekreterare.

___________________________________
Richard Brännström, ordförande.

