MÖTESPROTOKOLL
Sammanträdesgrupp

Mötesort

Mötesdatum

Utskriftsdatum

Mötesnummer/verksamhetsår

FSKs styrelse

Telefonmöte

2013-11-28

2013-12-10

4/2013

Närvarande

Eva Sandberg, Maria Köhlström, Marie-Louise Sahlen, Maria Widén, Elisabeth Fyhr, Marie Steffenburg-Wennberg,
Roald Christelius
Anmält förhinder

Johnny Sandberg

§ 38. Mötets öppnande
Marie Köhlström förklarade mötet öppnat.
§ 39. Anmälan av övriga frågor
 Domarkonferens 2014
 RAS revidering
 Spanielklubbar i samverkan
 Årsmöte 2014
§ 40. Fastställande av dagordning
En egen punkt ”Fieldspecialen” läggs till mellan utställning och utbildning. Därefter ok.
§ 41. Val av mötessekreterare
Till sekreterare för mötet valdes Elisabeth Fyhr.
§ 42. Val av justerare
Att jämte mötets ordförande justera protokollet valdes Maria Widén och Eva
Sandberg.
§ 43. Föregående protokoll
Sekreterare på respektive möte e-postade alla i styrelsen så att alla på mötet kunde ta
del av dem. Det var protokoll från 9 april och den 11 juli. Blivit lite fel i numreringen av paragraferna
som vi ordnar upp nu.
§ 44. § 29. Inkommande/Utgående post
Inkommen e-post från några medlemmar som ansvarig besvarar, för övrigt ingen
annan inkommen eller utgången post.
§ 45 . Rapporter
Ekonomi
Kassören rapporterar att det finns ca 44 600 kronor i kassan. Fortfarande är det en
medlem som inte har betalt sina utgifter i samband med specialen. Dessa utgifter som
klubben betalade. Kassören skickar en ny faktura till den det berör.
Utställning
Kommit förfrågningar från domare om utökat rasregister. Enligt ett tidigare beslut har
klubben som mål att de domare som vill utbilda sig på vår ras ska ha varit med på en
special, för att på plats kunna se bredden på just vår ras. Styrelsen föreslår ett avslag
på förfrågan.
Protokollförare

Mötesordförande

Elisabeth Fyhr
Justerare

Maria Köhlström
Justerare

Ewa Sandberg

Maria Widén

FIELD SPANIEL KLUBBEN
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Utbildning
Inget att rapportera
Jakt
Jaktansvarig har försökt under hösten att få ihop en träningshelg, men utan att lyckas.
Ett nytt försök görs för att under 2014 försöka få till en träningshelg eller något
liknande
Viltspår
Klubbmästerskapet i samband med specialen eller inte? Förslag på en utbildningshelg
även här, t.ex. en helg i trakten runt Jönköping. Ansvarig sätter samman ett
frågeformulär som vi lägger ut på hemsidan för att på så sätt känna av vad de
medlemmar som är intresserade av viltspår vill hitta på framöver.
Medlemstidning
Klubbens tidning trycks i 140 exemplar. Denna gången ett tunt nummer som förväntas
komma i postlådan innan jul.
Avel
Ansvarig håller på att sammanställa enkätundersökningen.
Webb/Info
Det har varit mycket strul med servern så att det har varit svårt att uppdatera
hemsidan. Detta är nu löst och nu är det mycket att ta tag i där. Ansvarig har även hel
del filmer från England som ska fixas ihop.
§ 46. Övriga rapporter
Inget övrigt att rapportera
§ 47. Övriga frågor




Domarkonferens 2014- Allt material som klubbarna förväntas att ta fram ska
vara klart i april 2014. Detta eftersom både SSRK och SKK ska ge ok till
materialet innan själva konferensen äger rum i september 2014. Klubben har
ännu inte fått ut från avelsansvarig i SSRK vad materialet ska innehålla. Med
det vi vet i dagsläget är att vår klubb måste ta fram nya texter, en powerpoint-presentation och även börja fundera på vilka hundar som ska finnas på
plats på själva konferensen.
RAS revidering
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Spanielklubbar i samverkan
Årsmöte 2014 Brunnstorps värdshus den 29 mars 2014.
My Dog
Kenneluppgifter på hemsidan. Förslag finns för att publicering av
kenneluppgifter på hemsidan från 1 januari 2014, ska från 1 januari 2014
kosta 500 kronor. För denna avgift får kenneln 1 års annonsering av valpar och
en halv sida färgannons i tidningen.
Kontaktpersoner i väster: Marie Steffenburg-Wennberg, Marie-Louise Sahlén,
Madelene Ryberg och Ann-Sofie Jonsson

§ 48 . Datum för nästa möte
Styrelsen enades om att vi borde försöka få till ett nytt möte innan jul. Maria
Köhlström skickar ut bokning via ”doodle”. Detta möte ifall det inkommer motioner till
årsmötet.
§ 49. Mötet avslutas
Mötets ordförande tackade alla för visat intresse och avslutade därefter mötet.
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