Protokoll fört vid styrelsemöte för Springerklubbens lokalavdelning 2012-05-07
Närvarande: Kerstin Nilsson, Solveig Rosén, Elisabeth Wallberg och Klas Åkerwall
Anmält förhinder: AnnKi Hjelm, Kristina Korhonen, Gunilla Carlsson och Bert Johansson
§ 22 Mötets Öppnande.
Kerstin hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.
§ 23 Godkännande av Dagordning och anmälan av övriga frågor.
Dagordningen godkändes och inga övriga frågor anmäldes.
§ 24 Val av justeringsman
Till justeringsman valdes Solveig.
§ 25 Föregående Protokoll.
Föregående protokoll förelåg inte vid mötet.
§ 26 Post.
Inkommande Post från huvudstyrelsen om uppsagt sponsorsavtal med Agria och framtagande av
Jubileumslogga då Springerklubben firar 30 år jubileum 2012.
Då Springerklubbens medlemsansvarig numera skickar ut namn och adress på nya medlemmar i
lokalavdelningen diskuterades ett framtagande av välkomstbrev specifikt från lokalavdelningen.
Klas fick i uppgift att titta på ett upplägg och komma med förslag.
§ 27 Ekonomi
Ekonomin är god. Reseersättning diskuterades och vi beslutade att alla som vill ha reseersättning
skall skicka in reseersättning till Solveig på blanketten som finns på huvudstyrelsens hemsida./
Under blanketter.
Detta p.g.a. att bensinen idag har blivit så dyrt.
Vi diskuterade även handhavandet av ersättning vid funktionsbeskrivning. Om en kennel anordnar
funktionsbeskrivning privat så utgår inga pengar till lokalavdelningen. Anmäls och anordnas det via
lokalavdelningen så lämnas ev. Överskjutande summa till lokalavdelningen. Gäller i vår
lokalavdelning.
§ 28 Aktiviteter.
¤ Datum för trimkurs hos Solveig i Uppsala är satt till 12 juni start Drop In 16.00. Gunilla kan och
om Kristina kan är det en bonus. Annons om det finns på hemsidan. Anm. till Kerstin.
¤ Vi diskuterade upplägg och datum för Prova På Dag. Beslut togs att datum blir 15 september.
Plats: Gyllerboda. Samma stationer/upplägg som förra året:
Solveig och Elisabeth har hand om Spår. Med Solveig som ansvarig.
Klas har hand om grillning och övrigt runt omkring på platsen.
Kerstin hjälper till där det behövs.
Klas tillfrågar Rose-Marie Berglund om apporteringsstationen.
Kerstin tillfrågar Bert om Apportsök.
Kerstin tillfrågar Kristina (på förslag av Klas) om kort sammanfattning om vad man kan göra med
en spaniel.
Vi kollar med Anki om hon kan vara fotograf och vara behjälplig där hon behövs.
Även Gunilla tillfrågas av Kerstin om hon kan vara behjälplig.
¤ Nybörjarklass B prov och vattenprov i höst. Kerstin hör efter med Gunilla om datum för ett Nkl B
prov i Enköping och även ett vattenprov.
¤ Promenader i Uppsala: Klas tar kontakt med den personen han redan diskuterat detta med och ser
till att hon eller Klas meddelar Kerstin hennes kontaktuppgifter för utläggande på hemsidan.

§ 29 Springertidningen
Kerstin ordnar annons om PROVA PÅ DAGEN endast då övriga datum inte är bestämda. Det hinns
med till nummer 3 av springertidningen som utkommer 15 september. Manusstopp 1 augusti.
§ 30 Övriga frågor.
Under mötet uppkom frågor om annonsering i UNT inför Prova På Dagen. Klas fick i uppgift att
kontrollera vad det ev. Kan kosta i t.ex. Föreningsnytt. Som är en sida i UNT.
Samt reportage efter dagen.
Kerstin frågar Anne Adre Isaksson om hon ev. Skulle kunna göra ett reportage till Springertidningen
om prova på dagen.
§ 31 Nästa möte
I samband med trimkursen 12 juni hos Solveig på kollan.
§32 Kerstin tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.
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