
 
 
 
 
 
Protokoll för styrelsemöte, Welsh Springer Spanielklubben 
Telefonmöte 161110, kl. 18.00 
 
Närvarande 
Ordinarie ledamöter 
 
Lilian Jonsson (LJ) 
Torbjörn Håkansson (TH) 
Eva Fabiansson-Johnsson (EFJ) 
 
Suppleanter 
 
Anita Korvela (AK) 
Kristin Wendel (KW) 
 
Adjungerade till styrelsen  
 
Nina Korvela (NK), sekreterare 
Rune Fernström (RF) 
 
 
§1 Mötets öppnande 
  

LJ hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. 
 
§2 Val av justerare 
  

TH väljs att jämte ordförande justera protokollet. 
 
§3 Fastställande av dagordning 

 
Dagordningen har skickats ut före mötet och fastställdes med följande 
justeringar och tillägg: 
 

 §7.1 om andra SSRK-rasers deltagande på KM stryks. 
 §12.2, remiss, läggs sist i dagordningen, dvs efter §19.8. 
 En fråga om medlemsnumret på sista sidan av Welshnytt läggs till 

som §19.6.  
 Inbjudan av WSSKs medlemsansvarige (Monica Seiron) till 

nästkommande möte läggs till i dagordningen som §19.7. 
 Ansökan om Open Show från AG Skaraborg läggs till i dagordningen 

som §19.8. 
 

§4 Inkomna och utgående skrivelser, 18 augusti – 01 november 2016 



4.1 NK informerar om inkomna och utgående skrivelser och dessa läggs till 
handlingarna, bilaga 4. 

 
 
§5 Föregående protokoll 
  

5.1  Protokoll 160823 
 Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna. 
 
 
§6 Genomgång av uppdragslista 

 
6.1 TH gör en presentation av svaren på enkäten om intresse för en ny 
rasbok. Responsen har varit positiv. TH går vidare med frågan och kommer 
att lägga ut en intresseanmälan på hemsidan och i Welshnytt om någon 
medlem önskar att åta sig uppgiften att göra rasboken samt en uppmaning 
om att skicka in offert vid intresse. 

 
 
§7 Ärendelista ordförande 

 
7.1 Andra SSRK-rasers deltagande i WSSKs KM.  

 
 
§8 Ärendelista vice ordförande 

 
8.1 Inga ärenden. 

 
§9 Ärendelista kassör/ekonomi 

 
9.1 BLS som ej kan närvara vid mötet har skickat in en lägesrapport om 
WSSKs ekonomi. Ekonomin är i balans. 
 
9.2 Styrelsen beslutar efter diskussion att lägga frågan om en lista för 
avelshanar till handlingarna.  

 
§10 Ärendelista sekreterare 

 
10.1 Styrelsen beslutar att BLS kommer att delta vid Springerklubbens 
samrådsmöte på söndagen den 27:e november.  
 

§11 Ärendelista avel och uppfödning 
 
11.1 EFJ presenterar ingressen och blanketten som skall användas till 
Valpförmedling.  
 
11.2 EFJ informerar om WSSKs motsvarighet i Storbritannien och deras 
ställningstagande avseende PLD. The Welsh Springer Spaniel Club (WSSC) 
anser att PLD på Welsh Springer Spaniel är av en progressiv typ, 



motsvarande den som Flatcoated Retriever har diagnosticerats med. Med 
anledning av detta kommer avelsrekommendationen från WSSC vara att 
göra en gonioskopiundersökning vart tredje år. 
  
11.3 Efter beslut taget på möte (160823 § 6.7) skickades den av SKK 
önskade redaktionellt reviderade RAS-dokumentet till SSRK.  Den 24 
oktober gav SKK feedback på vårt RAS. Styrelsen har på dagens möte 
beslutat att skicka RAS till SKK, efter att ha sett över synpunkterna från 
SKK. 

§11.3.1 Styrelsen beslutar om att skicka den nyaste versionen 
av RAS till SKK och SSRK. Styrelsen beslutar om omedelbar 
justering av §11.3.1. 

 
11.4 EFJ väcker frågan om kvalitetssäkring av röntgen och avläsning av HD. 
 

§12 Ärendelista Utställning 
 
12.1 Styrelsen diskuterade Birgitta Svarstads respektive Maritha Östlund-
Holmsten ansökan om utökat rasregister.  

 
§12.1.1 Styrelsen beslutar att avstyrka Birgitta Svarstads 
ansökan. Styrelsen beslutar om omedelbar justering av  
§12.1.1. 
 
§12.1.2 Styrelsen beslutar att tillstyrka Maritha Östlund-
Holmstens ansökan. Styrelsen beslutar om omedelbar 
justering av §12.1.2. 

  
12.2 Remiss om framtida Spanielklubb är flyttad till slutet av dagordningen. 
 
12.3 EFJ informerar om Club Show som gick av stapeln den 22 oktober i 
Upplands-Väsby. 
 
12.4 Lilian informerar om Open Show som var i Åstorp den 29:e oktober. 
 
 

§13 Ärendelista Viltspår 
 
13.1 Aktivitetsgrupp Skåne har ansökt om att anordna KM i Agility, Lydnad, 
Rallylydnad och Viltspår den 16-17 september år 2017.  

§13.1.1 Styrelsen beslutar att bifalla AG Skånes ansökan om att 
anordna KM i ovan nämnda grenar år 2017. 

 
13.2 En motion om regler för KM i Viltspår, som föreslås gälla från och med 
2017, har skickats in från Lilian Jonsson och Rune Fernström.  

§13.2.1 Styrelsen beslutar att bifalla Lilian Jonsson och Rune 
Fernströms motion om regler för KM i Viltspår 2017.  
§13.2.2 Styrelsen beslutar att uppdra åt NK att bereda 
motionen inför årsmötet 2017. 



 
§14 Ärendelista agility, lydnad och rallylydnad 
 

14.1 AK informerar styrelsen om att nu gällande KM-regler i Agility, Lydnad 
och Rallylydnad behöver ses över och ändras i och med att SBKs och SAgiKs 
regelrevideringar börjar gälla år 2017. 

§ 14.1.1 Styrelsen beslutar att uppdra åt AK att inkomma med 
en proposition gällande revidering av WSSKs KM-regler i 
Agility, Lydnad och Rallylydnad. 

 
14.2 AK uppmärksammar styrelsen om att en del arrangörer av officiella 
tävlingar i bland annat Rallylydnad kräver uppvisande av medlemskort för 
att få tävla och att numret på Welshnytts baksida inte gäller i dessa fall. 
Styrelsen diskuterar fram en lösning som innebär att WSSK kan 
tillhandhålla ett intyg om betald medlemsavgift i de fall då medlemsnumret 
inte är tillräckligt vid anmälan till officiell tävling. 
 
14.3 AK uppmanar styrelsen att ge tydligare information till 
aktivitetsgrupper som ansöker om att få anordna arrangemang om att en 
checklista om vad som gäller vid en ansökan finns på hemsidan, samt att 
denna checklista skall följas i möjligaste mån.  
 

 
§15 Ärendelista jakt 

 
15.1 Två motioner om KM i Jakt, som föreslås gälla från och med 2017, har 
kommit in till WSSK. Den ena är från Karin Hellström och den andra är från 
Kristin Wendel. Kristin Wendel beslutar sig för att dra tillbaka sin motion. 

§15.1.1 Styrelsen beslutar att bifalla Karin Hellströms motion 
om KM i Jakt. 
§15.1.2 Styrelsen beslutar att uppdra åt TH att bereda 
motionen inför årsmötet 2017. 

 
15.2 En inkommen skrivelse gällande arbetet kring funktionsbeskrivning av 
Spaniel har inkommit till WSSK. Styrelsen delar medlemmens fråga om 
arbetet kring funktionsbeskrivningen och skickar vidare frågan till HS i 
SSRK. 
 
 

§16 Ärendelista utbildning 
 
16.1 Inga nya ärenden. 
 

 
§17 Ärendelista aktivitetsgrupper 

 
17.1 KW väcker frågan om lämpliga plattformar för informationsutbyte 
gällande aktivitetsgruppers aktiviteter. Facebook används flitigt för 
informationsutbyte när det gäller aktiviteter som anordnas och styrelsen 



har ingen synpunkt om detta, men WSSKs kanal för informationsutbyte är 
WSSKs hemsida. Av denna anledning skall alla aktiviteter som anordnas av 
WSSK läggas ut på WSSKs hemsida, oavsett vilket informationsutbyte som 
sedan sker på Facebook. 
  

§18 Ärendelista Årets allroundwelsh 
 
18.1 AK informerar om att hon har skickat en ”blänkare” till nästkommande 
Welshnytt för att uppmuntra medlemmar att delta i Årets Allroundwelsh. 

 
§19 Övrig information 

 
19.1 Styrelsen beslutar att kommande årsmöte skall förläggas i 
Göteborgstrakten den 25:e mars klockan 11.00. Plats meddelas på 
hemsidan. 
 
19.2 Det har inkommit en skrivelse från en medlem angående en artikel i 
Welshnytt. Styrelsen har tagit del av skrivelsen och lägger den till 
handlingarna. 
 
19.3 Styrelsen beslutar att uppdra åt TH att utvärdera försöket med gratis 
julannons för kennlar som löst gåvomedlemskap för valpköpare.  

 
19.4 En fråga har ställts av en medlem om att ge Club Show officiell status. 

§19.4.1 Styrelsen beslutar att uppdra åt TH att lägga ut en 
enkät på hemsidan där medlemmarna kan ta ställning till 
frågan. 

 
19.5 AK informerar om att ingen under 20 år var med och tävlade på KM. 
Följaktligen delades inget RÅS-pris ut i år. 
 
19.6 Det har uppmärksammats att medlemsnumret som brukar finnas på 
sista sidan i Welshnytt saknades i förra numret av WN.  

§19.6.1 Styrelsen beslutar att uppdra åt TH att kontakta 
ansvarig redaktör (Dan Axelsson) för WN. 

 
19.7 Styrelsen önskar att WSSKs medlemsansvarige (Monica Seiron) skall 
bjudas in till nästkommande möte.  

§19.7.1 Styrelsen beslutar att uppdra åt NK att bjuda in Monica 
Seiron. 

 
19.8 Aktivitetsgrupp Skaraborg har lämnat in en ansökan om att få anordna 
Open Show 2017. 

§19.8.1 Styrelsen beslutar att bifalla AG Skaraborgs ansökan 
om att anordna Open Show 2017. 
 

 
 
 



 
12.2 Den 28 oktober skickade SSRK en remiss om en framtida Spanielklubb 
till WSSK och andra berörda parter. Styrelsen diskuterar remissen och 
bestämmer en tidsplan med särskilda hållpunkter att förhålla sig till innan 
synpunkterna från WSSK skickas till SSRK den 30:e november. 
Medlemmarna i WSSK har möjlighet att läsa och ta ställning till remissen på 
WSSKs hemsida. 

 
§20 Datum för nästa sammanträde 

 
20.1 Datum för nästa sammanträde är satt till torsdag 19 januari 2017, 
kl.18.00. 
 

 
§21 Mötet avslutas klockan 20.30. 
 
 
 
 
Vid protokollet 
 
 
 
______________________________ 
Nina Korvela  
Adjungerad sekreterare 
 
 
 
Justeras av 
 
 
 
______________________________ ______________________________ 
Lilian Jonsson  Torbjörn Håkansson 
Ordförande   Vice ordförande 
 
 
 
 
 


