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§ 65. Mötets öppnande
Ordförande Per Johansson hälsade alla i styrelsen välkommen till mötet och förklarade mötet som
öppnat.
§ 66. Anmälan av övriga frågor
§ 67. Fastställande av dagordning
Dagordningen gicks igenom och godkändes efter tillägg. Fieldspecialen blir en egen
punkt under rapporter.
§ 68. Val av mötessekreterare
Till sekreterare för mötet valdes Elisabeth Fyhr.
§ 69. Val av justerare
Att jämte ordförande justera protokollet valdes Eva Sandberg och Maria Widén.
§ 70. Föregående protokoll
Föregående mötes protokoll skrevs av Maria Köhlström. Ännu inte klart och justerat.
Detta protokoll tas med på nästkommande möte.
§ 71. Inkommande/Utgående post
Inkommande post: Inget att dryfta.
Utgående post: Inget att lyfta
§ 72. Rapporter
Ekonomi
Ingen exakt summa klar i dagsläget, ca 40-45000 på kontot just nu.
Utställning
Inget att rapportera.
Fieldspecialen
Specialen 2013? plats, datum och domare.
Utbildning
Inget att rapportera
Jakt
KM i jakt genomför ihop med Clumberklubben. Mycket bra och trevligt arrangemang
där två klubbmästare i Fieldklubben utsågs, en i novisklass och en i tävlingsklass. 7
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fieldar anmälda. Eventuellt någon kostnad för arrangemanget kommer från
Clumberklubben. Majsan verifierar kostnaderna till klubbens kassör innan de betalas.
Viltspår
Inget att rapportera
Medlemstidning
Marie-Louise rapporterar att kommande tidning är klar och ute hos medlemmarna nu.
En hel del om utställningen på Fieldspecialen i tidningen, men det saknades reportage
om både KM i viltspår och lydnad, eftersom det inte kommit några sådana från de
ansvariga. Sista manusdag för julnumret är den 15 november. En kontroll görs mot
kassören så att önskade julannonser är betalda innan de införs i tidningen.
Avel
Arbetet med att revidera RAS måste skyndas på. Klubben ska lämna detta arbete
vidare senast 1/1-2013.
Förslag på upplägg: intresserade i styrelsen träffas omgående- lördagen den 21
oktober på Viby krog i Örebro. Genomgång av det som behöver uppdateras görs då.
Detta arbete tas sedan ut till medlemmarna på två RAS-träffar. Förslagsvis den 10 och
11 november, en i västra delen och en i östra delen för att möta upp där klubben har
flest medlemmar. På båda träffarna finns en fast dagordning som ska gås igenom och
det ska ske med hjälp av en i frågorna, väl insatt mötesmoderator.
Styrelsen beslutar att två träffar genomförs, en i väster och en i öster, helgen den 1011 november. Styrelsen ska finnas representerad på båda ställen
Majsan tar fram ett förslag till inbjudan, som skickas till styrelsen för synpunkter innan
utskick sker. Tanken är en inbjudan till registrerade uppfödare per brev och en allmän
inbjudan till alla medlemmar på hemsidan.
Webb/Info
Rasklubbsmonter på Stora Stockholm. Maria Köhlström har varit i kontakt med
ansvariga i öster. Montermaterial är ännu inte överlämnat från tidigare ansvariga.
Frågan är om utställarbiljetterna skickas till ordföranden?
Monterplats på My Dog i Göteborg är betald.
Styrelsen beslutar att klubben ersätter monterpersonal på My Dog för lunchutlägg för
upp till 100:-per dag. Detta mot uppvisande av kvitto och angivet konto för insättning
av ersättningen.
§ 73. Övriga rapporter
Kort rapport från gemensam spanieldag i Malmbäck. En hel del olika spanielekipage
mötte upp för att träna jakt, viltspår, lydnad och viltspår. Ett trevligt grepp som vi
hoppas återkommer då det finns ett intresse av att träffas på detta sätt.
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§ 74. Övriga frågor
Inga övriga frågor
§ 75. Datum för nästa styrelsemöte
Per skickar ut en kallelse tämligen omgående. Mötet måste vara innan RASkonferenserna. Tisdagen den 6 november kl. 19.00
§ 76. Mötet avslutas
Ordföranden tackade alla för visat intresse och avslutade därefter mötet.
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