Protokoll för styrelsemöte, Welsh Springer Spanielklubben
Telefon möte 181217, kl. 18:00
Närvarande
Ordinarie ledamöter
Jan Gustavsson (JG)
Ida Lilja (IL)
Birgitta Limnefelt Sundin (BLS)
Birgitta Himreus (BH)
Rune Fernström (RF)
Suppleanter
Jenny Höök (JH)
Susanne Andersson (SA)

§1 Mötet öppnande
JG hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.
§2 Val av justerare
BH väljs att jämte ordförande justera protokollet.
§3 Fastställande av dagordning
Dagordningen har skickats ut före mötet och fastställs med följande tillägg i § 15 Övrigt
 15.1 trimmare
 15.2 Reportage härliga hund
 15.3 Budget 2019

§4 Inkomna och utgående skrivelse
4.1 JG redogör för inkomna skrivelser. En ansökan om viltspårsdomare har kommit in till
styrelsen.
4.1.1 Styrelsen ser positivt på att det finns fler som förstår vår ras och
tillstyrker denna.
§5 Förgående protokoll
5.1 Styrelsemöte 2018-11-12
Ett fel har letat sig in i § 14 Rapport Avelskommite. I protokollet står följande: Görs
gonioskopering och ögonlysning under samma besök registreras det som som pld. Om
man inte vill detta måste ögonlysning och gonioskopering göras vid olika besök/tillfällen.
Korrekt lydelse ska vara:
Vid ögonlysning och gonioskopering av hund vid samma tillfälle och när ögonlysningen är
ua men någon form av PLD framkommit vid gonioskopering kan inte ögonlysningen
registreras som ua när de båda undersökningarna utförts vid samma tillfälle.
5.1.1 Styrelsen beslutar att rätta styrelseprotokoll 2018-11-12 och lägga detta
till handlingarna.
§7 Uppfödare som ej betalt medlemskap
7.1 Styrelsen har kontrollerat att de kennlar som finns listade på hemsidan betalt
medlemskap till rasklubben. Vid kontrollen har det framkommit att några kennlar som
finns med på listan inte betalt medlemskap till WSSK trots påminnelse om detta.
7.1.1Styrelsen beslutar att berörda kennlar ska tas bort från hemsidan.
Styrelsen ska även utreda hur vi i framtiden har kontroll över att uppfödare på
hemsidan också är medlemmar i rasklubben.
7.2 Vid den kontroll som gjordes av uppfödares medlemskap i rasklubben uppdagades
även att det finns kontaktpersoner i aktivitetsgrupperna som inte är medlemmar i
WSSK.
7.2.1 Då det är oklart om dessa personer är medvetna om att de inte är
medlemmar beslutar styrelsen att undersöka detta innan beslut tas i frågan.
§8 Valpannonser och intäkter
8.1 Diskussion förs över det faktum att flera kennlar väljer bort möjligheten att
annonsera valpar genom rasklubben.
8.1 Styrelsen beslutar att ta upp frågan vid nästa möte.
§9 Formulär för redovisning av budget vid arrangemang
9.1 BLS anger att formuläret för redovisning av budget vid arrangemang inte är helt
färdigt men att det kommer vara klart tills att det ska användas.

§10 Förslag KM/Årets hund
10.1 JH har undersökt Cocker klubbens upplägg för årets hund. Hon redovisar detta för
styrelsen samt sina tankar kring upplägg för årets hund för WSSK.
10.1.1 Styrelsen beslutar att arbeta vidare i frågan. JH uppdras att upprätta en
budget och styrelsen beslutar att även JG och SA ska hjälpa projektgruppen.
§11 Club Show 2019
11.1 Inget nytt.
§12 Nomineringar
12.1 Styrelsen har fått in en nominering till hedersmedlem. Enligt stadgarna för WSSK
finns denna möjlighet.
12.1 Styrelsen beslutar att utreda frågan hur hedersmedlemmar utses.
§13 Avels- och uppfödarkommitté
13.1 En medlem i rasklubben har gjort styrelsen uppmärksam på att ett finskt protokoll
från ögonlysning och gonioskopering blivit felöversatt. Diskussion förs gällande vårt
uppdrag och den service vi tillhandhåller samt de risker för felöversättning som finns
och den arbetsbelastning detta arbete innebär för de som utför det.
13.1.1 Styrelsen beslutar att undersöka vilka tidigare beslut som tagits gällande
utländska protokoll.
13.2 Avels- och uppfödarkommittén vill göra styrelsen uppmärksam på att våra
medlemmar inte utnyttjar möjligheten att rapportera in sjukdomar på våra hundar till
klubben.
13.2.1 Styrelsen beslutar att ge avelskommitten i uppdrag att utreda hur vi kan
få medlemmar att rapportera in sjukdomar på våra hundar.
13.3 Från Avels- och uppfödarkommittén uttrycks önskemål om att anordna
uppfödar/rasträff under 2019.
13.1 Styrelsen ser positivt på förslaget men tror att 2019 är en för kort tidsram.
Istället för vi satsa på en upfödar/rasträff under 2020.
§14 Årsmöte
14.1 Plats för årsmötet den 16 mars diskuteras.
14.1.1 Styrelsen beslutar att årsmötet ska hållas på Scandic i Jönköping

§15 Övrigt
15.1 Trimmare.
Under de senaste månaderna har diskussion förts gällande de trimmare som finns
listade på hemsidan och på Welsh Nytt. I dagsläget kostar det 100 kr att få stå med som
trimmare.
15.1.1 Styrelsen beslutar att ta bort avgiften för trimmarna. För att få stå med
på aktuell listan behöver du ha haft/ eller ha en welsh samt vara medlem i
WSSK.
15.2 Reportage Härliga hund
Det har kommit in en förfrågan till styrelsen från tidningen Härliga hund som vill skriva
ett reportage om rasen.
15.2.1 Styrelsen beslutar att bifalla förfrågan om ett reportage i härliga hund.
15.3 Budget 2019
Kort diskussion om budget inför vårt jubileums år 2020 förs. Det kan vara bra att redan
inför nästa år ha jubileet i åtanke och försöka lägga en del av kostnaderna redan 2019.
§16. Datum för nästa möte
Datum för nästa sammanträde är satt till 28 januari 2019. Sammanträdet sker
kl 18:00 över telefon.

Mötet avslutas 20:00

Vid protokollet
______________________________
Ida Lilja
Sekreterare

Justeras av
______________________________
Jan Gustavsson
Ordförande

______________________________
Birgitta Himreus
Ledamot

