
 
 
 
 
 
 
Protokoll för styrelsemöte, Welsh Springer Spanielklubben 
Telefon möte 181112, kl. 19:00 
 
Närvarande 

Ordinarie ledamöter 
Jan Gustavsson (JG) 
Torbjörn Håkansson (TH) 
Ida Lilja (IL) 
Birgitta Himreus (BH) 
Rune Fernström (RF) 
 
Suppleanter 
Jenny Höök 
 
 

§1 Mötet öppnande 
 

JG hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. 
   

§2 Val av justerare 
 

RF väljs att jämte ordförande justera protokollet. 
 

§3 Fastställande av dagordning 
 
Dagordningen har skickats ut före mötet och fastställs med följande tillägg i § 15 Övrigt  
 

 Funktionsbeskrivning spaniel  

 Årsmöte  

 Utgivningsavtal 
 

§4 Inkomna och utgående skrivelser 
 

4.1 JG redogör för inkomna skrivelser och styrelsen beslutar att lägga dessa till 
handlingarna. 

 
  



§5 Förgående protokoll 
 
5.1 Styrelsemöte 2018-09-24 
5.2 Styrelsemöte 2018-10-01 

 
Protokoll från styrelsemöte 2018-09-24 ligger på posten men har inte nått justerarna 
ännu. Protokoll från styrelsemöte 2018-10-01 är färdigt. Styrelsen beslutar att godkänna 
protokoll från styrelsemöte 2018-10-01.  

 
§6 Valpannonser 
 
6.1 Eftersom BLS inte är närvarande bordläggs frågan. 
 
§ 7 Formulär för redovisning av budget vid arrangemang 
 
7.1 Eftersom BLS inte är närvarande bordläggs frågan. 
 
§8 Förslag KM/Årets hund 
 
8.1 TH och JH redogör för arbetet med årets hund. TH har gjort ett utkast till årets hund i 
jakt. I det vidare arbetet med årets hund kommer projektgruppen att titta på hur Cocker 
spaniel klubben arbetar i denna fråga och förhoppningsvis kunna hämta inspiration 
därifrån.  

8.1.2 Styrelsen beslutar att MS, TH och JH ska ha upprättat förslag till årets 
hund inför nästa styrelsemöte.  

 
§9 Club Show 2019  
 
9.1 Arbetet med Club Show fortskrider. Beslut kommer att tas vid nästa styrelsemöte.   
 
§10 Jaktläger 
 
10.1 JH redogör för arbetet med ett anordna ett jaktläger.  
 
§11 Lista med trimmare på hemsidan  
 
11.1 På WSSK hemsida finns kontaktuppgifter till personer som trimmar Welsh springer 
spaniel. 

11.1 Styrelsen uppdrar åt BLS att skicka faktura till de trimmare som finns på 
hemsidan.  

 
§12 Ansökan utökat rasregister och viltspårsdomare flera stycken  
 
12.1 Styrelsen har fått in flera remisser på ansökningar om utökat rasregister samt 
viltspårsdomare. JG har svarat på dessa då de legat mellan styrelsemötena.  
 12.1.2 Styrelsen har inget att erinra.  
 



§13 Avtal för rasdata SSRK 

13.1 TH redogör för bakgrunden till avtalet. Rasdata har funnits sedan 2001. Halva 
avgiften har fram till nu varit sponsrad av SSRK. SSRK har tagit beslut om att säga upp 
avtalen med rasklubbarna. I det nya avtal som SSRK erbjuder kommer priset att 
dubbleras, från dagens 1,5kr/medlem till 3kr/medlem. Priset kommer även att 
indexjusteras årligen vilket tidigare inte skett.  
 

13.1.1 Styrelsen ser positivt på rasdata och beslutar att teckna det nya avtalet.  
 
§14 Rapport Avelskommiten  
 
14.1 BH redogör för pågående arbete i avelskommittén och inkommen skrivelse från en 
medlem.  
 
14.2 BH informerar om den information som erhållits rörande gonioskopering.  Görs 
gonioskopering och ögonlysning under samma besök registreras det som som pld. Om 
man inte vill detta måste ögonlysning och gonioskopering göras vid olika besök/tillfällen. 
BH har även fått information att problematiken kring gonioskopering är något som 
kommer att tas upp hos SSRK.  

 
§15 Övrigt 
 
15.1 SSRK har kommit in med en förfrågan om det finns intresse att ingå i en arbetsgrupp 
gällande funktionsbeskrivning av spaniel.  

15.1.1 Styrelsen beslutar att lämna förslag på att JH ska ingå i arbetsgruppen.  
 
15.2 Diskussion förs om kommande årsmöte.  

15.2.1 Styrelsen beslutar att årsmötet ska ske den 16 mars 2019.  
 
15.3 JG redogör för arbetet med utgivningsavtal.  

 
§16 Datum för nästa möte 
 
16. 1 Nästa styrelsemöte är 17 december kl 18:00 

 
 

Mötet avslutas kl 20:40 
 

 

  



Vid protokollet 

 
______________________________ 
Ida Lilja  
Sekreterare 
 
 
Justeras av  
 
______________________________  ______________________________ 
Jan Gustavsson    Rune Fernström 
Ordförande    Ledamot 
 
 
 
 
 


