
 
Protokoll för styrelsemöte, Welsh springer spanielklubben 

Telefonmöte 20131104 

 

Närvarande 

Ordinarie ledamöter 

Gunilla Sandström GS 

Torbjörn Håkansson TH 

Lisa Andersson LA 

Carina Arvidsson CA 

Janne Gustavsson JG 

Lena Johansson LJ 

Suppleanter 

Sara Lahti SL 

 

Frånvarande 

Ordinarie ledamot 

Susanne Andersson 

Suppleant 

Elin Lidén 

 

§ 1 Mötets öppnande 

GS välkomnar alla och förklarar mötet öppnat 

  

§ 2 Val av justerare för mötet 

CA väljs att jämte ordförande justera protokollet 

 

§ 3 Dagordning 

Dagordningen har sedan innan skickats ut via mail och godkändes 

 

§ 4 Föregående protokoll 

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna 

 

§ 5 In- och utgående skrivelser (Vecka 38-44)  

Inkommande 

SSRK/SBK IN 090-136.1 Information från SBK ang tillvägagångssätt för 

att ändra om ansökta prov eller ansöka om prov 2014 

SSRK/SKK IN 065-027 Inbjudan till grundutbildning för avelsfunktionärer 

på Öster Malma 12-13 april, 12-13 okt 2013. Beslut om deltagande 

bordläggs till senare möte.  



 
 

SSRK UT 010-038 Uppdaterad mångfaldspolicy enl beslut vid FM 2013 

SSRK/SKK IN 090-152 Tidigare uteslutna personer som tillstyrkts 

återinträde i SKK-organisationen 

SSRK/SKK IN 090-153 Personer som är uteslutna ur SKK-organisationen  

SSRK/SKK IN 090-154 Personer som ej får bli medlemmar inom SKK-

organisationen  

SSRK/SKK IN 060-092 Betr SRD på inofficiella utställningar 

SSRK/SKK IN 065-029 Ny bok om hundavel 

SSRK/SKK IN 070-013 Höstens aktiviteter hos Studiefrämjandet 

SSRK UT 090-155 Protokollsutdrag §376 HS-möte 2013-08-31--09-01  

SSRK UT 035-013 Protokollsutdrag §387 HS-möte 2013-08-31--09-01  

SSRK UT 035-012 Protokollsutdrag §398 HS-möte 2013-08-31--09-01 

SSRK/SKK IN 090-156 Information till de klubbar som arrangerar 

lydnadsprov 

SSRK/SKK IN 070-014 Nya funktionärer och arrangörer av BPH sökes av 

SKK 

SSRK/SKK IN 065-030 Inbjudan till temautbildning för avelsfunktionärer 

SKK. Beslut om deltagande bordläggs till senare möte 

SSRK/SKK IN 060-095 Kurs för blivande CUA, Certifierade Utällnings 

Arrangörer 

SSRK/SKK IN 070-005.1 Påminnelse om utbildning i Föreningsteknik 

SSRK/SKK IN 060-096 Utbildning av handledare för utbildning av 

ringsekreterare 

SSRK/SKK IN 060-097 Info betr SKK CS beslut om att införa 

utställningsförbud för kastrerade hanhundar fr o m 2017-01-01 

SSRK/SKK IN 010-040 Stipendium för funktionärer inom SKKs 

jaktprovsverksamhet 

SSRK/SKK IN 065-031 Information om förändringar i kursmaterial för 

SKKs uppfödarutbildning (Avelsboken) 

Skrivelse från medlem gällande poängräkning och regler i KM agility. Tas 

upp i §9 

 

§ 6 Rapporter 

Ordförande – har besvarat mail gällande rasspecialen i Hundsport 

Vice ordförande – inget att rapportera 

Utbildning – förslag på uppfödarutbildning nästan klart, maillista till 

uppfödare färdig 



 
Kassör – ekonomiska underlaget har skickats ut, ekonomin för tillfället 

mycket god.  

Utställning – arbetar med att hitta en till domare till Club show 2014 

Avel – sammanställer data från ögonlysningar och bearbetar statistik från 

Agria till Welsh Nytt och hälsokonferensen 

Aktivitetsgrupper – går igenom kontaktpersoner, försöker hitta nya till de 

som saknar. Har skrivit text om aktivitetsgrupper till hemsidan 

Sekreterare – löpande vidarebefordring av post 

Jakt – domare inför KM 2014 ordnad. Kontakt gällande mark tas i veckan, 

sedan kontakt med SSRK. Inbjudan till samarrangemang med 

Springerklubben skrivs av LA 

Viltspår – kontakt med domare inför KM 2014. 2013 års KM genomfört 

och mycket uppskattat av deltagarna 

   

§ 7 Exteriörgruppen 

GS, CA, JG, LA och Karin Brostam har bildat en grupp som arbetar med 

underlag inför exteriördomarkonferensen 2014. Ett kort inledande möte 

kommer att äga rum efter hälsokonferensen 30/11 -13 

 

§ 8 Diplomeringsutbildning 

Inbjudan har legat ute på WSSKs hemsida och medlemmar har fått 

inkomma med anmälningar till diplomeringsutbildningen. 1 anmälan kom 

in, efter diskussion beslutades att inte skicka någon. JG reserverar sig mot 

beslutet 

 

§ 9 Motion agility KM 

Agilityansvarig ges i uppdrag att bereda ett förslag på nya regler för KM i 

agility tills nästa möte 

 

§ 10 Allroundwelshen 2013 

SL utses till allroundwelshansvarig 

 

§ 11 Hälsokonferens 

Ska genomföras på Strömsholms djursjukhus 30/11-13. Kommer att vara 

gratis för medlemmar, lunch har ordnats till bra pris. Styrelsen beslutar 

att bjuda på kaffe under konferensen 



 
 

§ 12 Ersättning för funktionärer vid klubbens aktiviteter 

Styrelsen beslutar att de medlemmar som ställer upp som funktionärer 

och representerar klubben vid till exempel mässor har rätt till viss 

ersättning. Under förutsättning att man jobbar som funktionär för klubben 

minst 3 h beslutar styrelsen att man har rätt till ersättning för parkering 

samt fika/mat (max 70 kr). Resa till och från mässan bekostas ej av 

klubben. Ett formulär för funktionärer att fylla i bör finnas på plats. 

 

Vid KM/Club Show är ansvarig för respektive KM-gren/utställningsansvarig 

samt ordförande berättigade till ersättning om inget annat beslutats. Om 

fler funktionärer krävs bör hänsyn tas till geografiskt läge. Hela styrelsen 

är berättigad till reseersättning vid fysiska styrelsemöten och årsmöte. 

Samåkning bör dock eftersträvas. 

Denna paragraf är omedelbart justerad  

 

§ 13 Årsmöte och årsmöteshandlingar 

Genomförs 1/3 – 2014 kl 13.00. JG ordnar med lokal och annons. 

Styrelsens medlemmar uppmanas att påbörja sina verksamhetsberättelser 

och skicka dessa till LA 

  

§ 14 Monterutformning 

Digitala fotoramar ska köpas in till monterkiten. SL gör gemensamt 

bildspel  

 

§ 15 Övrigt 

Förfrågan om pengar – Aktivitetsgrupp Stockholm äskar pengar till sitt 

jubileum. Styrelsen efterfrågar dock summa. GS tar kontakt 

Spanielmöte 6/10 – GS och LA informerar om spanielsamarbetet som 

startade i och med mötet i Uppsala 6/10. Styrelsen utser SL till 

kontaktperson i det fortsatta arbetet 

Julannonser – GS ser till att info kommer upp på hemsidan 

Återbetalning – TH tar fram förslag till betalningsrutiner gällande bland 

annat återbetalning av anmälningsavgifter 

Mailbeslut – GS informerade kring hur mailbeslut fungerar rent 

föreningstekniskt 

Medlemsregistret – beslut kring vem som blir ansvarig för 

medlemsregistret bordläggs till nästa möte  

 



 
§ 16 Nästa möte 

Nästa möte blir ett telefonmöte den 23/1 – 2014 

  

§ 17 Avslutning 

GS tackar för visat intresse och avslutar mötet 

 

 

 

 

 

Lisa Andersson 

Sekreterare 

 

 

 

 

 

 

Gunilla Sandström                                     Carina Arvidsson 

Ordförande                                  Avelsansvarig 

 

 

Tagna beslut 

Ersättning för funktionärer har förtydligats 

SL blir allroundwelshansvarig 

Monterkiten uppdateras med varsin digital fotoram 

 


