
 
 
 
 
 
 
Protokoll för styrelsemöte, Welsh Springer Spanielklubben 
Telefon möte 190121, kl. 18:00 
 
Närvarande 

Ordinarie ledamöter 
Jan Gustavsson (JG) 
Torbjörn Håkansson (TH) 
Ida Lilja (IL) 
Birgitta Limnefelt Sundin (BLS) 
Margareta Svedlund (MS) 
Birgitta Himreus (BH) 
Rune Fernström (RF)  
 
Suppleanter 
Susanne Andersson (SA) 
 
 
§1 Mötet öppnande 

 
JG hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. 

  
§2 Val av justerare 
 

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

 
Dagordningen har skickats ut före mötet och fastställs med följande tillägg  

 Inbjudan till distansutbildning i föreningsteknik  

 Utökat rasregister 

 Verksamhetsplan 

 Inbjudan till distansutbildning i föreningsteknik  

 Kallelse årsmöte 
 

  



§4 Redaktör för WelshNytt  
 
4.1 JG informerar att nuvarande redaktör för WelshNytt, Dan Axelsson, har valt att 
avsäga sig sitt uppdrag.  

4.1.1 Styrelsen beslutar att undersöka vilka möjligheter som finns för att klara 
WelshNytt nr 1. Beslut i denna fråga tas vid nästa styrelsemöte.  
 

§5 Verksamhetsberättelse 
 
5.1 JG informerar styrelsen om hålltider för verksamhetsberättelsen samt uppmanar de 
som ännu inte gjort det att skicka in sina texter till IL.  
 

§6 Information gällande årsmötet 
 
6.1 JG informerar om att tid och plats för årsmötet ligger ute på hemsidan. Årsmötet 
kommer att vara den 16 mars 2019 kl 13:00 på Scandic Hotel Elmia i Jönköping.  

 
§7 Ordförande till årsmötet 

 
7.1 JG har varit i kontakt med Gunnar Petersson, som har god erfarenhet av att leda 
årsmöten. Gunnar Petersson har meddelat att han har möjlighet att delta som 
ordförande vid mötet.  

7.1.1 Styrelsen beslutar att till årsmötet föreslå Gunnar Petersson som 
ordförande för mötet.  

 
§8 Motion rörande WSSK KM 

 
8.1 En medlem har kommit in med en motion om att ersätta WSSK KM, för alla 
nuvarande grenar undantaget jakt, med Årets Welsh i sex olika grenar.  

8.1 Styrelsen beslutar att förslå årsmötet att bifalla motionen. Styrelsen 
beslutar vidare att uppdra åt TH att bereda motionen inför årsmötet 20 19.  

 
 SA reserverar sig mot styrelsens beslut 
 
§9 Motion rörande KM i lydnad 

 
9.1 En medlem har kommit in med en motion om att samtliga tävlande i KM i lydnad ska 
tävla i den klass de tävlar officiellt. 

9.1.1 Styrelsen anser motionen vara ofullständig och beslutar att förslå 
årsmötet att avslå motionen. Styrelsen beslutar vidare att uppdra åt SA att 
bereda motionen inför årsmötet 2019.  

 
§10 Motion rörande KM i Rallylydnad  
 

10.1 En medlem har kommit in med en motion om att samtliga tävlande i KM i 
rallylydnad ska tävla i den klass de tävlar officiellt.  



10.1.1 Styrelsen anser motionen vara ofullständig och beslutar att förslå 
årsmötet att avslå motionen. Styrelsen beslutar vidare att uppdra åt JG att 
bereda motionen inför årsmötet 2019.  

 
§11 Motion rörande jaktträning för WSS-ägare  

 
11.1 En medlem har kommit in med en motion att styrelsen ska tillsätta en grupp som 
aktivt ska arbeta fram ett förslag på hur jaktträning för wss-ägare kan ökas. Vidare 
föreslås att gruppen ska rapportera kontinuerligt på olika sätt. I motionen anges att 
WSSK ska anordna ytterligare en aktivitet under 2019 förutom KM i jakt.   

11.1.1 Styrelsen är positiv till att det anordnas jaktliga aktiviteter men anser 
inte att detta bör vara ett krav. Styrelsen anser att detta är en fråga som bör 
hanteras i verksamhetsplanen från år till år.  

11.1.2 Styrelsen beslutar att förslå årsmötet att avslå motionen. 
Styrelsen beslutar vidare att uppdra åt TH att bereda motionen 
inför årsmötet 2019.  

 
§12 Motion rörande placeringsrosetter vid KM 

 
12.1 En medlem har kommit in med en motion om att placeringsrosetter ska delas ut till 
de ekipage som placerat sig 1-5 på KM.   

12.1.1 Styrelsen konstaterar att hanteringen av rosetter inte är något som står i 
statuterna utan att det är upp till arrangören.  

12.1.2 Styrelsen beslutar att förslå årsmötet att avslå motionen.  
Styrelsen beslutar vidare att uppdra åt JG att bereda motionen 
inför årsmötet 2019.  

 
§13 Motion rörande rasboken 

 
13.1 En medlem har kommit in med en motion att vid eventuellt ny rasbok ska högsta 
utställningsmerit och högsta jaktliga merit tas med.   
 13.1.1 Styrelsen konstaterar att detta var fullt möjligt redan i rasboken 2017  

13.1.2 Styrelsen beslutar att förslå årsmötet att motionen redan 
är besvarad. Styrelsen beslutar vidare att uppdra åt TH att bereda 
motionen inför årsmötet 2019.  

 
§14 Motion om att upprätta register för tillgängliga hanhundar i avel  

 
14.1 En medlem har kommit in med en motion om att styrelsen ska utreda och upprätta 
ett register över tillgängliga hanhundar för avel.  

14. Styrelsen kan se både fördelar och hinder med att upprätta ett register. 
Som motionen är formulerad innebär den att styrelsen både ska utreda och 
upprätta ett register.  

14.1.1 Styrelsen beslutar att förslå årsmötet att avslå motionen. 
Men uppmanar styrelsen att arbeta vidare med grundtanken. 
Styrelsen beslutar vidare att uppdra åt JG att bereda motionen 
inför årsmötet 2019.  



 
§15 Utökat rasregister  
 

15.1 Till WSSK har kommit in en remiss för ansökan om utökat rasregister.  
15.1 Styrelsen beslutar att tillstyrka Joel Lantz ansökan samt att uppdra åt IL att 
besvara remissen.  

 
§16 Inbjudan till distansutbildning i föreningsteknik  
 

16.1 I SSRKs veckobrev har kommit en inbjudan till distansutbildning i föreningsteknik  
 16.1.1 BLS informerar att hon vill gå utbildningen.  

16.1.2 Styrelsen beslutar att BLS får gå distansutbildning i 
föreningsteknik. Hon anmäler sig själv till utbildningen.  

 
§17 Kallelse till årsmötet 
 

17.1 Diskussion förs huruvida årsmötet kan anses vara behörigt utlyst då det inte 
annonserats i WelshNytt som tidigare år. Det är årsmötet som beslutar om mötet är 
behörigt utlyst men enligt den information styrelsen har ska det vara tillräckligt att 
annonsera via hemsidan.  

 
§18 Verksamhetsplan 
 

18.1 Det är dags att uppdatera verksamhetsplan för 2019. JG uppmanar alla i styrelsen 
att till nästa möte tittat på verksamhetsplanen.  

 
§19. Datum för nästa möte 
 

Datum för nästa sammanträde är satt till 28 januari 2019. Sammanträdet sker kl 18:00 
över telefon.  

 
 
Mötet avslutas 19:30  
 
 

  



Vid protokollet 
 
______________________________ 
Ida Lilja  
Sekreterare 
 
 
Justeras av  
 
______________________________  ______________________________ 
Jan Gustavsson    Susanne Andersson   
Ordförande    Ledamot 


