PROTOKOLL fort vid
FIELD SPANIEL KLUBBENS
Extra Styr~lsemote
Via telefon 2011-04-17
Narvarande: Eva Sandberg, Lotta Kack, Maria Kohlstrom,
Lena Augustsson, Per Johansson och Elisabeth Fyhr.
Ej narvarande: Jan Schelin, Per Hagman, Fia Nordgren

§ 1. Motets oppnande
Ordforande Per Johansson halsade styrelsen valkommen och forklarade motet
oppnat.

§ 2. Faststallande

av dagordning
Dagordningen godkandes.

§ 3. Val av motessekreterare
Till sekreterare for motet valdes Lotta Kack.

§ 4. Val av justerare
Att jamte ordforande justera protokollet valdes Eva Sandberg och Maria Kohlstrom.
§ 5. Disciplinar fraga
Vid jaktkurs anordnad av FSK den 9 apriJ 2011 hade en medlem (kallad X) med sig
tik som var hogdraktig, pa 58:e dygnet. Tiken valpade 5 dagar senare.
X hade transporterat tiken i bi! till kursen.
Tiken satt sedan i bilen stom~ delen av dagen mellan ca 10:00-18:30.
X var ocksa hogst medveten om att detta ar ett brott, da X sjalv pratade am det infor
kursdeltagarna.
Den draktiga tiken deltog inte pa jaktkursen men befann sig pa kursomradet.
FSKs styrelse anser att detta strider mot FSKs stadgar, SSRKs stadgar och SKKs
grundregler samt aven mot djurskyddslagen.

Styrelsen beslutade att Lotta tar kontakt med SSRK och fragar hur/om man sen gar
vidare till Lansstyrelsen.
Styrelsen beslutade att en kopia pa rapporten skickas till X samtidigt som den
skickas till SSRK.
Styrelsen beslutade att FSK som klubb skall vara tydligare mot vara medlemmar och
uppfOdare ang. de regler & stadgar sam finns. FSK ska visa att vi kommer att
rapportera alia overtradelser.
Styrelsen tillser att information om regler ooh stadgar ar latt atkomligt pa hemsidan (
t.ex. Jordbruksverkets regler). Styrelsen skall aven lagga ut dessa regler i Field Nytt,
och aven pa kUfsinbjudningar och PM som klubben skickar ut.
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Ordf. Per Johansson
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Just. Maria Kohlstrom

