Protokoll för styrelsemöte, Welsh Springer Spanielklubben
Telefon möte 180611, kl. 18:00
Närvarande
Ordinarie ledamöter
Jan Gustavsson (JG)
Torbjörn Håkansson (TH)
Margareta Svedlund (MS)
Ida Lilja (IL)
Birgitta Limnefelt Sundin (BLS)
Birgitta Himreus (BH)*
Rune Fernström (RF)
Suppleanter
Jenny Höök (JH)
Susanne Andersson (SA)
Övriga
Monica Seriron (medlemsansvarig)
*Kommer in kl 18:45

§1 Mötet öppnande
JG hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.
§2 Val av justerare
JH väljs att jämte ordförande justera protokollet.
§3 Fastställande av dagordning
Dagordningen har skickats ut före mötet och fastställs med följande tillägg i § 15 Övrigt
 15.5 Fysiskt styrelsemöte
 15.6 Information om hundförbud
 15.7 Utgivning av welshnytt
 15.8 Kontakta styrelsen via privata Facebook konton

§4 Inkomna och utgående skrivelse
JG redogör för inkomna skrivelser och styrelsen beslutar att dessa läggs till handlingarna
§5 Förgående protokoll
5.1 Årsmöte
5.2 Konstituerande styrelsemöte
5.3 Styrelsemöte 2018-04-23
Styrelsen beslutar att godkänna ovan nämnda protokoll och lägga dessa till
handlingarna.
§6 Information om GDPR
6.1 IL informerar styrelsen om den nya dataskyddsförordningen.
6.1.1 Styrelsen beslutar att IL ska samordna klubbens arbete med
att implementera dataskyddsförordningen tillsammans med JG och Monica
Seriron.
BH deltar i mötet från och med § 7 Kommande Club Show
§7 Kommande Club Show
7.1 Diskussion förs över det minskade antalet hundar till Club Show. Styrelsen ser att det
finns förbättringspotential i allt från innehåll i Club Show, till val av tidpunkt och hur
evenemanget marknadsförs. Styrelsen arbetar vidare med frågan.
§8 Framtida KM
8.1 TH redogör för klubbens kommande KM. KM i agility, lydnad och rallylydnad kommer
att genomföras den 15:e september. 16 september är det KM i viltspår. Information om
detta kommer att komma ut på hemsidan inom kort.
8 september är det KM i jakt. TH informerar om att klubben kommer att gå back på detta
evenemang p.g.a. en högre markhyra. Anmälan görs på SSRK:s hemsida. Arbete med
nästa års KM i jakt är redan påbörjat.
8.2 Vid klubbens årsmöte den 25 mars 2018 fanns en motion att upphöra med
klubbmästerskap och istället införa årets hund i samma discipliner. Vid årsmötet
beslutades att avslå motion om förändring i KM. Styrelsen anser att klubbmästerskapen
ger en viktig mötesplats för klubbens medlemmar. Att införa årets hund parallellt med
KM var en tanke som väcktes vid årsmötet.
8.2.1 Styrelsen uppdrar åt TH, MS och JH att utreda denna fråga vidare.

§9 Närvaro Symposium Hundgenetiska gruppen SLU
9.1 Styrelsen beslutar att BLS ska representerar styrelsen.
§10 Ansvarsområden
10.1 Avelskommitté
10.1.1 Styrelsen beslutar att utse Carina Arvidsson och Katarina Hultgren till
avelskommitten.
10.2 Ansvarig monter My dog Göteborg
10.2.1 Styrelsen beslutar att utse Linda Toftehag till ansvarig för monter på my dog i
Göteborg.
§ 11. Rapport från områdesansvariga
11.1. Styrelsen genomgång för de områdesansvariga.
11.1.1 MS (agility och utbildning) har inga nya ärenden
11.1.2 RF (viltspår) har inga nya ärenden
11.1.3 JH (rallylydnad, lydnad) har inga nya ärenden
11.1.4 SA (aktivitetsgrupper, avel) har inga nya ärenden
11.1.5 TH (jakt) informerar om kommande KM, se § 8
§12. Ekonomi runt valpförmedlingen
12.1 BLS går igenom aktuell resultatrapport. Siffrorna visar på ett tapp av andelen
gåvomedlemmar. Gåvomedlemlemskapen ger klubben nya medlemmar.
12.1.1 Styrelsen avser att ta upp frågan på ett kommande styrelsemöte.
§13. Ersättning aktivitetsgrupper
13.1 Frågan bordläggs.
§14 Material till Welsh nytt
14.1 JG uppmanar alla styrelsemedlemmar att skicka in presentation till welshnytt
snarast.
§15. Övrigt
15.1 JG redogör från SSRK:s representantskapsmöte 2-3 juni.
15.2 Förfrågan om foton och presentation av styrelsen kan ligga på hemsidan
15.2.1 Styrelsen beslutar att presentation och fotografi av styrelsemedlemmar
ska finnas på wssk.se

15.3 JG redogör för sponsoravtalet med Olivers. Olivers kommer att sponsra 3
utställningar. Det gäller alltså inte KM. Avtalet innebär att 2018 är ett provår och att
kontraktet måste förnyas nästa år om det finns intresse.
15.4 Kalendarium
14.4.1 JG har upprättat förslag till kalendarium.
14:4.2 Styrelsen beslutar att kalendarium ska finnas på wssk.se
15.5 Fysiskt styrelsemöte.
15.5.1 Styrelsen beslutar att genomföra ett fysiskt styrelsemöte den 22-23
september. MS utreder lokalmöjligheter.
15.6 Information om hundförbud
15.6.1 TH redogör att SSRK informerar om hundförbud på sin hemsida.
Styrelsen anser att det är viktigt att vi som klubb står bakom detta.
15.6.2 Styrelsen beslutar att informationen ska publiceras på wssk.se.
15.7 Utgivning av welshnytt
15.7.1 JG redogör att utgivningsdatum för welshnytt har skjutits upp 2 veckor
för att reportage från club show ska kunna komma med.
15.8 Kontakta styrelsen via privata Facebook konton
15.8.1 Diskussion förs hur styrelsen ska ställa sig till kontakt med styrelsen via
styrelsemedlemmarnas egna privata konton. Styrelsen anser inte att kontakt
ska ske via privatafacebook konton utan att medlemmar kan kontakta styrelsen
via exempelvis e-post, brev eller telefon.

§17. Datum för nästa möte
17.1 Datum för nästa sammanträde är satt till 13/8 kl 18:00. Sammanträdet
sker över telefon.

Mötet avslutas
20:05

Vid protokollet
______________________________
Ida Lilja
Sekreterare

Justeras av
______________________________
Jan Gustavsson
Ordförande

______________________________
Jenny Höök
Ledamot

