
 

 
 
 
Protokoll för styrelsemöte 130309 
Strängnäs 
 

Närvarande: 

Ordinarie ledamöter 
Eva Bergenhill (EB) 

Gunilla Sandström (GS) 
Janne Gustavsson (JG) 

Tina Wahl (TW) 
Suppleanter 

Lisa Andersson (LA) 
Brittis Hagert (BH) 

 
Förhinder 

Carina Arvidsson (CA) 
Torbjörn Håkansson (TH) 

Susanne Andersson (SA) 
 

§ 1 Mötets öppnande 

Vice Ordförande Eva Bergenhill hälsade alla välkomna och förklarade 
mötet öppnat. Meddelade att båda suppleanterna går in för frånvarande 

ordinarie ledamöter. 
 

§ 2 Val av justerare 
Att tillsammans med vice ordförande, justera dagens protokoll, utsågs 

Janne Gustavsson. 
 

§ 3 Dagordning 
Godkändes med tillägg webbhotell, protokollförare årsmötet och 

medlemsavgift under övrigt. 
 

§ 4 Föregående protokoll 
Godkändes och las till handlingarna 

 

§  5  In- och utgående post 
IN: 

  
SSRK/SKK 090-12.4 Personer som ej får bli medlem  

SSRK/SKK 090-12.5 Personer som är uteslutna ur SKK organisationen 
SSRK/SKK 010-019 Inbjudan till SSRKs Fullmäktige, se sep punkt 

SSRK/SKK 010-021 Inbjudan till SSRKs Funktionärsträff, se sep punkt 



 
 
SSRK/SKK 090-12.3 Personer med icke hänvisning 

SSRK/SKK 060-047 Utökat rasregister (flat) 
SSRK/SKK 090-016  Saknade klubbtidningar cocker, springer m.fl 

SSRK   Svar på skrivelse gällande inbjudan till årsmöte 
Medlem  Inkommen begäran om avslutat medlemskap 

SSRK/SKK 090-23 Blankett för inrapportering av styrelseledamöter 
  Syrelsen beslutade att GS tar hand om rapportering 

SSRK/SKK 065-001.2 Ändrade rutiner för dispensansökan från Svenskt 
  Jakthundsregister 

SBK  Inbjudan till konferens samarbetsavtal MH 
STOKK  Inbjudan till Hundägardagen 13 april. 

  Styrelsen beslutade att inbjudan läggs ut på hem- 
  sidan som tips på aktivitet för welshägare, GS 

  vidarebefordrar till webbmaster. 

   
UT: 

Sekreteraren ankomstbesvarat löpande post samt besvarat förfrågan 
gällande årsmötet. 

 
§  6  Rapporter 

Ordförande – ej närvarande 
V.ordförande – inget att rapportera. 

Sekreterare – inget utöver löpande post här ovan 
Aktivitetsansvarig – TW meddelar att monterbag för Malmö finns att 

avhämta hos henne. Styrelsen beslutade att LS meddelar aktivitetsgrupp 
Skåne. 

Rasinformatör – inget att rapportera 
Kassör – ej närvarande men har sänt ekonomisk sammanfattning inför 

årsmötet. 

Jakt/Viltspår/Lydnad – ej närvarande 
Utbildning – inget att rapportera 

Utställningsansvarig – JG rapporterar om Open Show 11 maj. Annons 
gått till WN för publicering, avtal skrivet med domare. Budget sänds till 

kassören. JG påbörjat arbetet med att uppgradera checklista/manual för 
arrangerande av utställningar inom klubben. Återkommer med dokument 

så snart det är klart. Arbetet med Club Show löper på. 
Avelsansvarig – Avelsansvarig ej närvarande. GS rapporterar att RAS nu 

i princip är klart. Justeringar och tillägg är gjorda utifrån medlemmarnas 
åsikter efter remissomgången. Nu skapas följebrev och allt går en sista 

sväng ut på remiss till styrelsen för godkännande. Därefter lämnas in till 
SSRK/SKK. 

 
 

 



 
 
§ 7 SSRKs Funktionärsträff 

Inbjudan till årliga funktionärsträffen 13-14 april. Styrelsen beslutade att 
vidarebefordra inbjudan till nya styrelsen. 

 
§ 8 SSRKs Fullmäktige 

Inbjudan till fullmäktige 25-26 maj. Styrelsen beslutade att 
vidarebefordra inbjudan till nya styrelsen. 

 
§ 9 Övrigt 

WSSK har haft två olika domäner sedan länge. I samband med nya 
hemsidan konstaterades att nuvarande webbhotell inte var fördelaktigt. 

Styrelsen beslutade att säga upp de 2 nuvarande avtalen med omedelbar 
verkan och ordna med avtal på One.com istället. TH får i uppdrag att vidta 

åtgärder. Paragrafen omedelbart justerad. 

Styrelsen diskuterade förseningar gällande medlemsavgifter och dess 
konsekvenser. Problem med just februari månad som är kort vilket 

påverkar pengarnas flöde in på wssk konto. Då styrelsen sedan tidigare 
beslutat att se över hur påminnelser på bästa sätt ska ske, beslutade 

styrelsen att hänsyn ska tas till effekterna under övergångsperioden till 
dess nytt system är igång. 

Styrelsen beslutade att anmäla GS som protokollförare till årsmötet. 
 

§ 10 Avslutning 
Vice ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet. 

 
Vid protokollet 

 
 

Gunilla Sandström 

Sekreterare 
 

Justeras: 
 

 
 

Eva Bergenhill   Janne Gustavsson 
Vice Ordförande   Utställningsansvarig 


