
	  
	  
	  
	  
	  
Protokoll	  för	  styrelsemöte,	  Welsh	  Springer	  Spanielklubben	  
Telefonmöte	  170316,	  kl.	  18.00	  
	  
Närvarande	  
Ordinarie	  ledamöter	  
	  
Lilian	  Jonsson	  (LJ)	  
Torbjörn	  Håkansson	  (TH)	  
Birgitta	  Limnefelt	  Sundin	  (BLS)	  
Eva	  Fabiansson-‐Johnsson	  (EFJ)	  
	  
Suppleanter	  
	  
Anita	  Korvela	  (AK)	  
Kristin	  Wendel	  (KW)	  
	  
Adjungerade	  till	  styrelsen	  	  
	  
Nina	  Korvela	  (NK),	  sekreterare	  
Rune	  Fernström	  (RF)	  
	  
	  
§1	  Mötets	  öppnande	  
	   	  

LJ	  hälsar	  alla	  välkomna	  och	  förklarar	  mötet	  öppnat.	  
	  
§2	  Val	  av	  justerare	  
	   	  

BLS	  väljs	  att	  jämte	  ordförande	  justera	  protokollet.	  
	  
§3	  Fastställande	  av	  dagordning	  

	  
Dagordningen	  har	  skickats	  ut	  före	  mötet	  och	  fastställdes	  med	  följande	  
justeringar	  och	  tillägg:	  
	  

• §	  12.2	  och	  12.3	  är	  ej	  aktuella	  och	  stryks	  från	  dagordningen.	  
• §19.2	  Vår	  nya	  informationsfolder.	  

	  
§4	  Inkomna	  och	  utgående	  skrivelser,	  13	  januari	  –	  10	  mars	  

4.1	  NK	  informerar	  om	  inkomna	  och	  utgående	  skrivelser	  och	  dessa	  läggs	  till	  
handlingarna,	  bilaga	  4.	  

	  
§5	  Föregående	  protokoll	  
	   	  



5.1	  	  Protokoll	  170119	  
5.2	  Protokoll	  Per	  Capsulam	  170221	  
5.3	  protokoll	  Per	  Capsulam	  170222	  
	  

	   Samtliga	  ovan	  nämnda	  protokoll	  godkänns	  och	  läggs	  till	  handlingarna.	  
	  
§6	  Genomgång	  av	  uppdragslista	  

	  
6.1	  TH	  har	  lagt	  ut	  en	  intresseanmälan	  på	  hemsidan	  om	  någon	  medlem	  
önskar	  att	  åta	  sig	  uppgiften	  att	  göra	  rasboken	  samt	  en	  uppmaning	  om	  att	  
skicka	  in	  offert	  vid	  intresse.	  En	  medlem	  har	  svarat	  på	  intresseanmälan.	  

	  
§7	  Ärendelista	  ordförande	  

	  
7.1	  Årsmötets	  ordförande	  blir	  Berth	  Nilsson.	  Berth	  är	  för	  nuvarande	  bl.	  a.	  
Ordförande	  för	  SSRK	  Västra.	  
	  
	  7.2	  WSSK	  behöver	  en	  resultatansvarig	  och	  bland	  annat	  annonserat	  om	  
detta	  på	  hemsidan.	  Ännu	  har	  inte	  någon	  anmält	  intresse	  för	  att	  ansvara	  för	  
uppgiften.	  Frågan	  kommer	  att	  lyftas	  på	  nästkommande	  styrelsemöte.	  För	  
tillfället	  sköter	  RF	  uppgiften.	  

	  
§8	  Ärendelista	  vice	  ordförande	  

	  
8.1	  Inga	  nya	  ärenden.	  

	  
§9	  Ärendelista	  kassör/ekonomi	  

	  
9.1	  BLS	  redovisar	  WSSKs	  ekonomi.	  Ekonomin	  är	  i	  balans.	  I	  samband	  med	  
resultatredovisningen	  uppmärksammar	  BLS	  styrelsen	  på	  att	  resultatet	  
gällande	  medlemsintäkterna	  till	  viss	  del	  avviker	  från	  föregående	  år.	  Olika	  
möjliga	  förklaringar	  och	  åtgärder	  till	  detta	  diskuteras.	  	  
	  

	  
§10	  Ärendelista	  sekreterare	  

	  
10.1	  En	  stående	  punkt	  i	  årsmötet	  gäller	  milersättning	  för	  funktionärer.	  

§10.1.1	  Styrelsen	  beslutar	  sig	  för	  en	  ersättning	  på	  18.50	  kr/mil	  
för	  funktionärer.	  	  

	   	  
	   10.2	  NK	  informerar	  om	  praktiska	  saker	  kring	  årsmötet.	  
	  

10.3	  Styrelsen	  har	  tagit	  del	  av	  Sektion	  Västerbottens	  årsmötesprotokoll.	  
	  
§11	  Ärendelista	  avel	  och	  uppfödning	  

	  
11.1	  SKKs	  avelskommitté	  har	  diskuterat	  införandet	  av	  ett	  index	  för	  HD.	  
Indexet	  skall	  tidigast	  införas	  januari	  2018	  och	  omfattar	  bland	  annat	  Welsh	  
Springer	  Spaniel.	  



§11.1.1	  Styrelsen	  beslutar	  sig	  för	  att	  svara	  SKK	  med	  att	  vi	  vill	  
avvakta	  med	  ett	  införande	  	  tills	  en	  klart	  statistiskt	  signifikant	  
effekt	  har	  visats	  hos	  de	  raser	  där	  avelsindex	  är	  infört.	  

	   	  
11.2	  SKK/AK	  har	  fått	  i	  uppdrag	  att	  genomföra	  en	  större	  regelöversyn	  av	  
SKKS	  registreringsregler	  och	  se	  över	  utvärdera	  eventuella	  hälsoprogram	  på	  
nivå	  2	  och	  3.	  Welsh	  Springer	  Spaniel	  omfattas	  av	  hälsoprogram	  1,	  samt	  för	  
HD	  nivå	  2.	  EFJ	  har	  sett	  över	  statistiken	  gällande	  HD	  i	  vår	  ras.	  Hon	  
konstaterar	  att	  under	  de	  senaste	  åren	  ligger	  antalet	  HD	  belastade	  hundar	  
tämligen	  konstant.	  Dessutom	  har	  hundar	  med	  avläsningsresultat	  A	  minskat	  
medan	  avläsningsresultat	  B	  ökat.	  Det	  syns	  även	  en	  trend	  mot	  ökande	  antal	  
hundar	  med	  avläsningsresultat	  C.	  För	  närvarande	  kommer	  WSSK	  inte	  att	  
ansöka	  om	  ändring	  avseende	  hälsoprogrammen	  för	  WSS	  och	  har	  meddelat	  
SSRK	  detta.	  	  

11.2.1	  EFJ	  efterlyser	  information	  avseende	  de	  beslut	  som	  togs	  
på	  SSRKs	  avelskonferens	  om	  HD.	  Styrelsen	  beslutar	  sig	  för	  att	  
uppdra	  åt	  TH	  att	  kontakta	  SSRK	  för	  vidare	  kommunikation	  i	  
frågan.	  

	  
11.3	  EFJ	  kommer	  att	  arbeta	  fram	  en	  ögonpolicy	  utifrån	  SKKs	  och	  ECVOs	  
(The	  European	  College	  of	  Veterinary	  Ophthalmologists)	  riktlinjer.	  
	  
11.4	  EFJ	  informerar	  om	  the	  Animal	  Health	  Trusts	  Canine	  Genome	  Project	  i	  
Storbritannien.	  Det	  håller	  på	  att	  byggas	  upp	  en	  genbank	  på	  75	  hundraser	  
och	  där	  Welsh	  Springer	  Spaniel	  ingår.	  Genbanken	  är	  till	  stor	  hjälp	  för	  att	  
identifiera	  mutationer	  som	  orsakar	  nedärvda	  sjukdomar.	  DNA	  från	  WSS	  
med	  konstaterad	  epilepsi	  som	  även	  genomgått	  MRI	  önskas	  för	  DNA	  analys.	  
Detta	  hanteras	  av	  the	  Welsh	  Springer	  Spaniel	  Club	  (WSSC).	  

11.5	  EFJ	  informerar	  om	  att	  SKK/AK	  tagit	  beslut	  i	  frågan	  om	  den	  icke	  
offentliga	  ”spärrlista”	  på	  SKK	  som	  SKK	  implementerar	  vid	  annonsering	  på	  
SKKs	  ”Köpa	  hund”.	  AK	  beslutade	  20170128-‐29	  att	  föreslå̊	  SKKs	  
arbetsgrupp	  för	  rashund	  och	  medlemsfrågor,	  som	  sedan	  januari	  ansvarar	  
för	  köpahund.se,	  att	  listan	  över	  diagnoser	  som	  renderar	  spärr	  i	  
köpahund.se	  slopas.	  Styrelsen	  tackar	  Eva	  för	  den	  enorma	  insats	  hon	  gjort	  i	  
frågan.	  

11.6	  EFJ	  informerar	  om	  att	  valphänvisningsreglerna	  behöver	  ses	  över	  för	  
att	  bland	  annat	  matcha	  de	  hälsotermer	  som	  används	  i	  andra	  länder.	  	  

11.7	  Vårt	  RAS	  ligger	  nu	  på	  SKKs	  hemsida.	  	  

	  
§12	  Ärendelista	  Utställning	  

	  
12.1	  En	  ansökan	  om	  att	  anordna	  Club	  Show	  2018	  i	  Gränna	  den	  16:e	  juni	  har	  
inkommit	  från	  en	  grupp	  medlemmar.	  Styrelsen	  ser	  positivt	  på	  det,	  men	  
önskar	  ta	  del	  av	  en	  fullständig	  budget	  innan	  beslut	  tas.	  Noteras	  bör	  att	  SSRK	  
har	  sin	  utställning	  på	  samma	  plats	  den	  17:e.	  	  



	  
	  

§13	  Ärendelista	  Viltspår	  
	  
13.1	  Inga	  nya	  ärenden.	  	  

	  
§14	  Ärendelista	  agility,	  lydnad	  och	  rallylydnad	  
	  

14.1	  Inga	  nya	  ärenden.	  
	  
§15	  Ärendelista	  jakt	  

	  
15.1	  TH	  informerar	  om	  att	  han	  kontaktat	  Torbjörn	  Augustinsson	  för	  
diskussion	  om	  jaktprov	  i	  höst.	  

	  
§16	  Ärendelista	  utbildning	  

	  
16.1	  Inga	  nya	  ärenden.	  

	  
§17	  Ärendelista	  aktivitetsgrupper	  

	  
17.1	  Inga	  nya	  ärenden.	  	  	  
	  	  

§18	  Ärendelista	  Årets	  allroundwelsh	  
	  
18.1	  Inga	  nya	  ärenden.	  	  

	  
§19	  Övrig	  information	  

	  
19.1	  KW	  lyfter	  en	  fråga	  om	  valpförmedlingsannonsen.	  

19.1.1.	  Styrelsen	  beslutar	  sig	  för	  att	  hänskjuta	  ärendet	  till	  
nästkommande	  styrelsemöte.	  

	  
19.2	  LJ	  informerar	  om	  att	  vår	  nya	  informationsbroschyr	  är	  populär	  och	  de	  
exemplar	  som	  tryckts	  upp	  är	  snart	  slut.	  	  

19.2.1	  Styrelsen	  beslutar	  sig	  för	  att	  uppdra	  åt	  LJ	  att	  kontakta	  
tryckeri	  för	  prisuppgift	  på	  tryck	  av	  1000	  eller	  2000	  exemplar.	  

	  
§20	  Datum	  för	  nästa	  sammanträde	  

	  
20.1	  Datum	  för	  nästa	  sammanträde	  är	  satt	  till	  lördagen	  den	  25	  mars,	  efter	  
att	  årsmötet	  avslutats.	  	  
	  

§21	  Mötet	  avslutas	  klockan	  19.30.	  
	  
	  
	  
	  
	   	  



Vid	  protokollet	  
	  
	  
	  
______________________________	  
Nina	  Korvela	  	  
Adjungerad	  sekreterare	  
	  
	  
	  
Justeras	  av	  
	  
	  
	  
______________________________	   ______________________________	  
Lilian	  Jonsson	   	   Birgitta	  Limnefelt	  Sundin	  	  
Ordförande	   	   	   Ledamot	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


