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Jenny Höök deltog i mötet från kl 18:40

§1 Mötet öppnande
JG hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.
§2 Val av justerare
MS väljs att jämte ordförande justera protokollet.
§3 Fastställande av dagordning
Dagordningen har skickats ut före mötet och fastställs med följande tillägg i § 11 Rapport
från områdesansvariga
 Gonioskopering av våra hundar
 Resultatrapport
 Remiss jaktprov
 Länk till open show Åstorp
Tillägg i § 12 Övrigt
 Förslag från medlem
 Aktivitetsgruppernas inlägg på hemsidan

§4 Inkomna och utgående skrivelser
4.1 IL redogör för inkomna skrivelser och styrelsen beslutar att lägga dessa till
handlingarna
§5 Förgående protokoll
5.1 Styrelsemöte 2018-05-25
5.2 Styrelsemöte 2018-06-11
Styrelsen beslutar att godkänna ovan nämnda protokoll och lägga dessa till handlingarna.
§6 Formulär för redovisning och budget av arrangemang. Hur hanteras fakturor
6.1 BLS redogör för att det varit problem med den ekonomiska redovisningen vid några
arrangemang och att det finns ett behov av att upprätta formulär för hur denna typ av
redovisning ska ske för att tydliggöra och förenkla för de som genomför arrangemangen.
6.1.1 Styrelsen beslutar att uppdra åt BLS att ta fram förslag för formulär av
ekonomisk redovisning vid arrangemang. Förslaget presenteras vid nästa
styrelsemöte.
§7 Lista över trimmare i Welshnytt
7.1 BLS informerar styrelsen om att listan över trimmare i Welshnytt och på hemsidan
behöver ses över.
7.1.1 Styrelsen utser JG till ansvarig över listan med trimmare.
§8 GDPR
8.1 IL informerar om arbetet med GDPR. Till dagordningen fanns även ett förslag till
integritetspolicy bifogad.
8.1.1 Styrelsen beslutar att läsa igenom integritetspolicyn ytterligare och
meddela sekreteraren senast 15/8. integritetspolicyn kommer därefter att
läggas ut på hemsidan samt i Welshnytt.
§9. Resultat angående KM/Årets hund
9.1 TH, MS och JH redogör för arbetet med hur poängberäkningen ska se ut vid
införande av åretshund.
9.1.2 Styrelsen beslutar att TH, MS och JH ska presentera ett
förslag på nästa styrelsemöte.
JH deltar i mötet från och med § 10 Club show/Welsh special 2019 och 2020

§10. Club show/Welsh special 2019 och 2020
10.1 Styrelsen diskuterar club show 2019. Arbetet fortskrider och styrelsen
avser att ta beslut i frågan vid nästa styrelsemöte.
10.2 Styrelsen diskuterar möjliga upplägg för Welsh special 2020.
§11. Rapport från områdesansvariga
11.1 JH har inga ärenden
11.2 MS har inga ärenden
11.3 BLS har skickat ut preliminär resultatrapport. Vid genomgång av WSSKs
ekonomin kan konstateras att Club Show visserligen gav ett minusresultat men
samtidigt är det ett roligt arrangemang för våra medlemmar.
11.4 SA har inga ärenden.
11.5 BH har fått ett meddelande från någon som uttryckt oro för att personer
från djurrättsorganisationer deltar i studiefrämjandets avelskurser i syfte att
sabotera dessa.
11.5.1 Styrelsen anser inte detta vara en fråga för welsh springer
spanielklubben. Styrelsen konstaterar att vi inte har rådighet över
vilka personer som går studiefrämjandets utbildningar.
11.6 BH har fört vidare diskussioner rörande gonioskopering av våra hundar.
Beskeden huruvida detta måste göras i samband med ögonlösning eller om det
kan göras enskilt går isär beroende på vem vi pratar med.
11.6.1 Styrelsen beslutar att upprätta en skrivelse till SSRK och om
det krävs driva frågan om gonioskopering via dem.
11.7 RF har inga ärenden.
11.8 RF och TH redogör arbetet iför Open Show i Åstorp. TH åtar sig att ordna
så att länk för anmälan fungerar.
11.8.1 Styrelsen beslutar att de rosetter som beställdes till Open
Show i våras ska användas nu vid Open Show i Åstorp istället.
11.9 TH anger att det kommit en jaktprovsremiss från SSRK och att vi har
möjlighet att yttra oss till nästa styrelsemöte.
11.9.1 Styrelsen beslutar att lägga ut remissen på hemsidan.
§12. Övrigt
12.1 Vi har fått en inbjudan till rasklubbstorget på Stockholm hundmässa. Det är

Francine Skogslund som ansvarar för montern på Stockholms hundmässa. MS
vidarebefordrar denna information till Francine Skogslund.
12.2 Information inför det kommande fysiska styrelsemötet. Styrelsen har ännu inte
beslutat vart styrelsemötet ska hållas utan arbetar vidare med detta.
12.3 Ett brev har kommit in till styrelsen från medlem som föreslår att styrelsen tar
beslut om ändring av beslutet om att det måste vara en representant för
huvudklubben närvarande vid respektive KM. I brevet anger medlem vidare att
denna anser att det för arrangerande av KM måste finnas klara och tydliga skriftliga
regler om vad som gäller. I brevet framförs även synpunkter på domares val av
arbetsmetod.
12.3.1 Styrelsen konstaterar att det redan finns skriftliga anvisningar för
arrangerande av KM. I dessa dokument anges även att representant från
styrelsen ska vara med. Om något ska ändras behöver detta vara ett
årsmötesbeslut och en motion ska i så fall lämnas in.
12.4 En fråga om varför aktivitetsgrupperna inte kan göra inlägg direkt på hemsidan
utan måste gå via ordföranden har kommit in.
12.4.1 JG informerar om att de inte ska gå via ordföranden utan kontakta
webansvarig direkt och även skicka kopia till ansvarig för aktivitetsgrupper för
kännedom.
12.5 Valpförmedlare informerar om att broschyrerna börjar att ta slut.
JG tar kontakt med henne och förmedlar information om hur hon ska beställa
nya.
12.5 Presentation av SA och JH saknas i Welshnytt. De ombesörjer att detta sker. JG
har en allmän uppmaning till alla att bidra med något i Welshnytt. Det är manusstopp
nästa måndag.
§13. Datum för nästa möte
Nästa möte är det fysiska mötet och sker 22-23 september

Mötet avslutas kl 19:50

Vid protokollet
______________________________
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______________________________
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