Förslag till reviderat regelverk för Club Show för Welsh Springer
Spanielklubben
Bakgrund
Under 2017 har ingen aktivitetsgrupp eller grupp av medlemmar kommit in med anhållan om att
hålla Club Show 2018 inom den tidsperiod som gällande regelverk anger. En grupp har dock
kommit in med en anhållan om att få hålla Club Show i Gränna den 16 juni 2018. Då föreslagen
tidpunkt inte är inom ramen för gällande regelverk beslutade styrelsen på styrelsens möte i
oktober att hänskjuta frågan till årsmötet.
Styrelsen anser att det är av vikt att Club Show kan genomföras årligen och att denna
företrädesvis ska genomföras med hjälp och stöd av engagerade medlemmar. Tidigare fastställd
tidsperiod har sitt ursprung i att en helg i augusti ursprungligen var reserverad för rasklubbarnas
Club Show. WSSK har under senare år valt att förlänga denna tid till att gälla augusti-oktober, då
behovet fanns för att kunna genomföra Club Show senare under ett antal år. Styrelsen ser ingen
anledning till att begränsa tiden till augusti utan anser att det ska vara möjligt att förlägga Club
Show så tidigt som juni.
Med anledning av inkomna motioner rörande klubbens olika KM har styrelsen dragit slutsatsen
att det inte är uppenbart att WSSK alltid kommer att arrangera de KM som i nuläget omnämns i
sista meningen under avsnittet tid i regelverket för CS. Klubben bör därför passa på att justera
även denna text samtidigt då man justerar tidsrymden under samma avsnitt i regelverket. En
lämpligare skrivning bör vara ”Hänsyn måste tas till klubbens eventuella KM.”
Förslag till beslut
Styrelsen föreslår WSSK:s årsmöte att besluta
att justera tidsperioden då Club Show kan genomföras till juni – oktober, genom att i gällande
regelverk justera texten under avsnittet ”Tid” till
Datum för Club Show fastställs av styrelsen senast året innan arrangörsåret. Club Show ska läggas
i perioden juni till oktober. Hänsyn måste tas till klubbens eventuella KM.
att det nya regelverket gäller från och med Club Show 2018.

För styrelsen, Torbjörn Håkansson
Gårdstånga, 2018-01-03

