MÖTESPROTOKOLL
Sammanträdesgrupp

Mötesort

Mötesdatum

Utskriftsdatum

Mötesnummer/verksamhetsår

FSKs styrelse

Telefonmöte

2014-09-02

2014-09-02

5/2014

Närvarande

Elisabeth Fyhr, Maria Widén, Aina Sunde Dahl, Johannes Broling, Roald Kristelius, Marie Steffenburg
Anmält förhinder

Ann-Sofie Jonsson, Eva Sandberg, Maria Köhlström

§ 50. Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla i styrelsen välkommen till mötet och förklarade mötet som
öppnat.
§ 51. Anmälan av övriga frågor
1. Domarkonferens 2014
2. Logotype
3. Arkiv
4. Ändrad risk-klassning av Field Spaniel
5. Facebookgrupp
§ 52. Fastställande av dagordning
Dagordningen gicks igenom och godkändes.
§ 53. Val av mötessekreterare
Till sekreterare för mötet valdes Maria Widén.
§ 54. Val av justerare
Att jämte ordförande justera protokollet valdes Roald Kristelius och Aina Sunde Dahl.
§ 55. Föregående protokoll
Gicks igenom och lades till handlingarna.
§ 56. Inkommande/Utgående post
Intresseanmälan för Rasklubbstorget Stockholm hundmässa 13-14/12 2014 samt
MyDog Göteborg 3-6/1 2015. Marie tittar närmare på inbjudningarna och anmäler.
§ 57. Rapporter
Ekonomi
I dagsläget har klubben ett saldo på 45573,33:Exteriöransvarig
Svar från SSRK ang vår fråga vilka kriterier vi kan ha vid avslag på domarförfrågan om
utökat rasregister.
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Fieldspecialen
Fundera på nästa års special: plats, domare, aktiviteter och datum. Förslag på helgen
vecka 32.
Utbildning
Inget att rapportera.
Jakt
Marie informerar om vilka förändringar SSRK vill göra gällande reglerna för jaktprov.
Hon återkopplar till SSRK att vi inte har några synpunkter ang dessa.
Tre anmälningar har inkommit till jaktkursen dag 2, inga anmälningar till prova på
dagen. Lämplig plats för kursen är Sjöhaga pensionat i Mullsjö och planeras längre
fram i höst. För att se om intresse finns för en prova på dag kommer annons för
medlemmar att läggas ut på hemsidan samt i medlemstidningen. Diskussion fördes om
klubben kan subventionera aktiviteten för medlemmar under prova på dagen.
Viltspår
5 intresseanmälningar har inkommit till prova-på-dagen i viltspår. Planeras i början av
oktober, den 4 el 5/10. Roald kollar med markägare samt kontaktar de anmälda om
tid, plats och kostnad. Diskussion fördes om klubben kan subventionera aktiviteten för
medlemmar under prova på dagen.
KM i viltspår 27/9 utanför Jönköping i samarbete med Smålands taxklubb. Klubben
betalar förplägnaden i form av korv och dricka samt lokalhyran
Medlemstidning
Väntar på svar med offert från Jessica Björling Brännlund för hennes eventuella
framtida roll som redaktör på tidningen.
Diskussion kring innehållet i nästa nummer.
Avel
Förslag att uppdatera/skriva en ny ”Att köpa Fieldvalp” som ska finnas på hemsidan
samt i tidningen. Aina arbetar fram ett förslag både till tidningen och till webben.
Webb/Info
Diskuterar om att leja ut arbetet med uppdatering av hemsidan på entreprenör,
förslag Annika Stjärneving. Inkommande mail/post till webben ska då först gå genom
styrelsen innan vidareförmedling. Förslag på en kommitté med tre stycken som
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ansvarar för webbinnehåll: Maria W, Maria K, Johannes. Webbadress ska gå till dessa
tre.
§ 57. Övriga rapporter
Inga övriga rapporter.
§ 58. Övriga frågor
1. Några i styrelsen har träffat Karin Linde-Klerholm som är vår moderator i
raspresentationen på domarkonferensen. Tillsammans med henne har vi gått
igenom upplägget och innehållet vid presentationen. Marie-Louise Sahlén
kommer att finnas tillhands på plats vid eventuella frågor rörande rasen. SSRK har
granskat kompendiet och skickat vidare till SKK som även godkänt det efter några
ändringar. Beslut taget på vilka hundar som ska visas upp i samband med
raspresentationen på domarkonferensen.
2. Johannes tittar på hur vi ska lägga upp arbetet med byte av logotype för klubben.
3. Maria K eller Marie-Louise Sahlén kontaktar Ingrid Roslunds dotter Margita
angående klubbens arkiv som Ingrid förvarade. Diskuterar kring möjligheten av
fortsatt förvaring hos SSRK.
4. Framkommit att några försäkringsbolag har flyttat upp Field spaniel från riskklass
6 till riskklass 9, vilket medför en avsevärd avgiftshöjning på försäkringspremien.
Visar på en falsk bild av rasens hälsa på grund av att en sjuk individ statistiskt kan
placera rasen i en högre riskklass och driva upp premien. Johannes undersöker hur
detta är möjligt och om vi som rasklubb kan göra något åt denna missvisande bild
av rasens hälsa.
5. Starta en officiell sluten Facebookgrupp för Fieldspanielklubben. Fråga Eva om
hon kan vara administratör för denna.
§ 59. Datum för nästa styrelsemöte
Maria K skickar ut kallelse till nästa möte.
§ 60. Mötet avslutas
Ordföranden tackade alla för visat intresse och avslutade därefter mötet.
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