
 

Protokoll för styrelsemöte 7/4-2013 
 
Telefonmöte 

 
Närvarande 

Ordinarie ledamöter 
Gunilla Sandström GS 

Torbjörn Håkansson TH 
Lisa Andersson LA 

Susanne Andersson SA 
Janne Gustavsson JG 

Carina Arvidsson CA 
Lena Johansson LJ 

Suppleanter 

Elin Lidén 
Sara Lahti 

 
§ 1 Mötets öppnande 

 
GS förklarade mötet öppnat 

 
§ 2 Val av justerare för mötet 

 
CA valdes till att jämte ordförande justera protokollet 

 
§ 3 Dagordning 

 
Dagordningen har sedan tidigare gått ut via mail och godkändes 

 

§ 4 Föregående protokoll 
 

Årsmötesprotokoll och protokoll för konstituerande mötet godkändes och 
lades till handlingarna 

 
§ 5 In- och utgående skrivelser 

 
SSRK/SKK UT 010-021 Inbjudan till funktionärsträff 

SSRK/SKK UT 090-026 SSRKs utställningprogram för 2013, 2014 och 
2015 

SSRK/SKK IN 010-022 Inbjudan av ej svensk domare att döma vid 
prov/tävling i Sverige 

SSRK/SKK UT 070-006.1 Inbjudan till stewardutbildning 
SSRK/SKK UT 060-056.1 Utökat rasregister  

SSRK/SKK IN 060-058 Mejlutskick i Katalog för PC 



 
 
§ 6  Rapporter 

 
Ordförande: Har besvarat frågor gällande årsmöte och KM i rallylydnad 

GS har även arbetat för att få resultatredovisningen att fungera på nya 
hemsidan. Har varit i kontakt med medlemsregistret och valphänvisningen 

gällande foldern ”Klubben för alla” 
 

Utbildning: Kontakt med SKK och SSRK gällande uppfödarutbildning 
 

Utställning: Deltagit i möte med aktivitetsgrupp Väst med avstämning 
inför club show. Arbete kring Open Show Skövde fortsätter planenligt  

 
Sekreterare: Löpande vidarebefordring av post 

 

Jakt: LA har besvarat förfrågan från medlem gällande jaktkurser. TH 
undersöker möjligheten att anordna B-prov i Blekingetrakten  

 
Kassör: Gamla domänen www.wssk.a.se är nu uppsagd. Avtalet med 

FSData är uppsagt med 3 månaders uppsägningstid (avslutas 20 juni 
2013).  

Resultat- och balansrapporter fram till mars utskickade. Klubbens 
deklaration ska genomföras av TH. 

Haft kontakt med medlemsregistret gällande ny programvara och 
möjlighet till påminnelseutskick. TH skriver remiss och ärendet bordläggs 

till senare möte. 
 

Avel: Lämnat dispens till valphänvisningen för användandet av utländsk 
hanhund. Då dispensen gäller en styrelsemedlems verksamhet var denne 

ej med och diskuterade frågan.  

Telefonsamtal från medlem för dispens till valphänvisningen för en kull där 
hanen hade ett för gammalt ögonlysningsprotokoll avslogs. 

Kontakt med medlem kring ögondiagnoser, dess ärftlighet och inverkan på 
valpens hälsa  

 
Viltspår: Inget att rapportera 

 
Lydnad: Inget att rapportera 

 
Agility: Inget att rapportera 

 
 

 
 

   

http://www.wssk.a.se/


 
§ 7 Kalendarium – Remiss 
 

Kalendarium skapat av GS har varit ute hos styrelsen på remiss. Styrelsen 
beslutade att godkänna efter små ändringar  

 
§ 8 Club Show 

 
Styrelsen önskar klargöra att aktivitetsgrupp som anordnar club show får 

söka egna sponsorer utöver WSSKs egna (Purina och Aptus) så länge 
dessa sponsorer ej konkurrerar med WSSKs.  

Nuvarande annons till club show i Varberg 10 augusti måste korrigeras 
och tydliggöra vilken domare som dömer vilka klasser. Styrelsen beslutar 

att JG ser till att detta sker 
 

§ 9 KM Lydnad/Agility/Rallylydnad 

 
SA inväntar kostnadsförslag. Domare rallylydnad ännu ej bestämd, 

inväntar förslag från arrangerande brukshundsklubb. KM arrangeras 28 
september i Uddevalla.   

 
§ 10 KM Viltspår 

 
Arbetet fortsätter planenligt, KM arrangeras 29 september i Vänersborg 

 
§ 11 KM Jakt 

 
Styrelsen beslutar att årets KM Jakt ska genomföras som ett officiellt 

prov och TH skriver dispensansökan till SSRK för att ge welsh springer 
spaniels förtur i provets lottning.  

Styrelsen beslutar att undersöka möjligheten att anordna provet i 

Strängnästrakten, TH undersöker lämpliga datum och skickar sedan ut 
remiss. Preliminär provledningsgrupp bestående av TH, LA och GS bildas 

   
§ 12 RAS Remiss 

 
GS informerar om att remissen för RAS nu är postad till SSRK 

 
§ 13 Foldern ”Klubben för alla” 

 
GS har erhållit originalet av foldern ”klubben för alla”. GS tar in offerter 

från tryckerier för nytryck. Styrelsen beslutar att nu göra foldern i A5-
format samt att minst 1 500 nya ex ska tryckas upp 

 
 



 
§ 14 Marknadsföring – Bildekal. Pälsvårdshäfte. 
 

Offerter ska tas in för att skapa en bildekal i färg till WelshShopen. 
Styrelsen beslutar att CA, LJ och SL tillsammans med Birgitta 

Abrahamsson startar arbetet med ett pälsvårdshäfte 
 

§ 15 Uppfödarträff – september/oktober 
 

Kontakt har upprättats med SSRK att eventuellt samköra WSSKs 
uppfödarträffar med deras. Ärendet bordläggs till senare möte 

 
§ 16 Uppfödarutbildning – Grovskiss 

 
WSSK kommer att agera pilotgrupp för SSRKs nya uppfödarutbildning. En 

grovskiss över utbildningen är skapad 

 
§ 17 Övrigt 

 
Avtackningar: GS kontrollerar att avtackningsgåvorna till personer ej 

närvarande på årsmötet har skickats ut. 
 

WelshNytt: GS uppmanar styrelsemedlemmar att skicka in sina 
presentationer innan manusstopp 21/5.  

 
Jaktkurs: Styrelsen beslutar att LA, SL och TH har dialog kring en 

eventuell jaktkurs i Göteborgsområdet. 
 

Hemsidan: Mycket beröm har uttalats kring den nya hemsidan. 
Resultatredovisningen är på gång och kommer snart att fungera som på 

gamla hemsidan. Ett avtal finns nu hos webmaster som sedan kommer gå 

ut på remiss hos styrelsen 
 

§ 18 Avslutning 
GS tackar för visat intresse och avslutar mötet. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 
Tagna beslut:  
Kalendarium godkändes 

2013 års KM i jakt ska genomföras som ett officiellt prov företrädelsevis i 
Strängnästrakten 

TH skriver dispensansökan gällande lottning till SSRK 
Foldern ”Klubben för alla” ska nytryckas i minst 1500 ex och i A5-format 

CA, LJ och SL påbörjar arbete med ett pälsvårdshäfte 
LA, SL och TH arbetar för att anordna en jaktkurs i Göteborgstrakten 

TH arbetar vidare med medlemsregistret och påminnelseutskicken och tar 
upp det vidare på ett senare möte 

Ärendet kring uppfödarträffarna bordläggs till senare möte 
JG korrigerar annons till club show  

 

 

Vid protokollet 

 

 

 

Lisa Andersson 

Sekreterare/jaktansvarig 

 

Justeras: 

 

Gunilla Sandström                                      Carina Arvidsson 

Ordförande                                                Avelsansvarig 


