
 
 
 
 
 
 
Protokoll för styrelsemöte, Welsh Springer Spanielklubben 
Telefonmöte 190128 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)  
 
Ordinarie ledamöter 
Jenny Höök 
 
 
 
§1 Mötet öppnande 

 
JG hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. 

  
§2 Val av justerare 
 

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

 
Efter mindre justering fastställdes dagordningen. 

 



§4 Inkommande och utgående post 
4.1  Il redogör för inkommande post. Inkommande post har skickats ut kontinuerligt under 
perioden till hela styrelsen.  
 
4.2 En remiss har inkommit från SSRK gällande förändringar i utställnings- och 
championatsregler. Sista svarsdag är 4 februari.  

4.2.1 Styrelsen har inget att erinra.  
4.2.2 Styrelsen beslutar om omedelbar justering av § 4.2.1  

 
4.3 SSRK har skickat en påminnelse om klubben vill teckna nytt avtal gällande rasdata.  
 4.3.1 Styrelsen konstaterar att beslut i frågan togs på styrelsemöte i november.  

 
Styrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.  
 
§5 Förgående protokoll  
Protokoll från styrelsemöte 2019-01-21 ännu inte justerat.  
 
Den 21 januari hade styrelsen ett extra styrelsemöte där vi i huvudsak behandlade ämnen 
som ska upp på årsmötet.   
 
§6 Club Show 2019 

6.1 I dagsläget har ingen aktivitetsgrupp anmält intresse att genomföra Club Show 2019 
6.1. Styrelsen beslutar att lägga ut annons på hemsidan. JG och TH uppdras att 
utforma annonsen.  
6.1.2 Styrelsen beslutar om omedelbar justering av § 6.1.  

 
§7 Valpannonser och intäkter  
7.1 Styrelsen beslutar att överlåta frågan om valpannonser och intäkter till nästa styrelse.  
 
§8 Förslag Årets hund  

8.1 Projektgruppen redogör för styrelsen för sitt arbete med förslag till upplägg för årets 
hund.  

 
§9 Vilka hundar ska ingå i HD/Ögonstatistik som ska ingå i redovisning i WelshNytt 

9.1 Diskussion förs om fördelar och nackdelar med att ta med resultat från utländska 
hundar i WelshNytt. Styrelsen konstaterar att det är svårt och kräver mycket arbete att 
få med resultat från alla exporterade hundar samt att det finns risk för felöversättning av 
protokoll.   

9.1.1 Styrelsen beslutar att endast HD och ögonstatistik från svenskregistrerade 
hundar ska redovisas i WelshNytt.  
 

  



§10 Redaktör för WelshNytt  nr 1 2019 
10.1 Styrelsen diskuterar redaktör för WelshNytt nr 1 2019. Redaktör Dan Axelsson har 
låtit meddela att han kan göra nr 1.  

10.1.1 Styrelsen beslutar anlita Dan Axelsson som redaktör för WelshNytt nr 1.  
10.1.2 Styrelsen beslutar om omedelbar justering av § 10.1.1  

 
§11 Redaktör för WelshNytt efter nr 1 2019 

11.1 Ny redaktör för WelsNytt från nr 2 2019 behöver utses.  
11.1.1 Styrelsen beslutar att annonsera på hemsidan. Senast den 20/3 måste 
ansökan kommit in. Styrelsen beslutar vidare att uppdra åt TH och JG att 
författa annons till hemsidan. 
11.1.2 Styrelsen beslutar om omedelbar justering av § 11.1.1   

 
§12 Reportage Härliga hund- utse ansvarig kontaktperson  

12.1 Tidningen Härliga hund kommer att göra ett reportage om rasen.  
12.1.1 Styrelsen beslutar att utse MS till kontaktperson till tidningen Härliga 
Hund.   

 
§13 Justering av punkt 12:1 i Protokoll från 2018-10-01 

Punkten utgått.  
 
§14 Ansökan utökning av rasregister- Charlotta Mellin 

14.1 Diskussion förs om Charlotta Mellins ansökan om utökat rasregister.  
14.1.1 Styrelsen beslutar att avstyrka ansökan med motivering att domaren är 
okänd för styrelsen och såvitt styrelsen känner till har domaren inte visat ett 
genuint intresse för rasen genom kontakt med uppfödare och/eller styrelse. 
Styrelsen beslutar att uppdra åt IL att besvara remissen.  

 14.1.2 Styrelsen beslutar om omedelbar justering av § 14.1.1  
 
§15 Årsmöteshandlingar 

15.1 Styrelsen går igenom planeringen inför årsmötet.   
 
15.2 JG har inför styrelsemötet förberett svar på en motion rörande placeringsrosetter 
vid KM. Styrelsen beslutar att fastställa styrelsens svar i enlighet med förslaget och lägga 
fram det till WSSKs årsmöte.  
 
15.3 JG har inför styrelsemötet förberett svar på en motion om att upprätta register för 
tillgängliga hanhundar i avel. Styrelsen beslutar att fastställa styrelsens svar i enlighet 
med förslaget och lägga fram det till WSSKs årsmöte. 
 
15.4 Diskussion förs om motion för KM i rallydnad. JG tar till sig styrelsens synpunkter 
inför arbetet med att bereda motionen.   
 
15.5 TH har inför styrelsemötet förberett svar på en motion om jaktträning för WSS-
ägare. Styrelsen beslutar att fastställa styrelsens svar i enlighet med förslaget och lägga 
fram det till WSSKs årsmöte.  



15.6 TH har inför styrelsemötet förberett svar på en motion rörande rasboken. Efter en 
mindre textändring beslutar styrelsen att fastställa styrelsens svar i enlighet med förslaget 
och lägga fram det till WSSKs årsmöte. 
 
15.6 Styrelsen ska anmäla en protokollförare till årsmötet 
 15.6.1 Styrelsen beslutar att anmäla IL som protokollförare vid årsmötet.  
 
§16 Verksamhetsplan 

16.1 Inför styrelsemötet har JG skickat ut förslag till verksamhetsplan för 2019. 
Diskussion förs och JG arbetar vidare med denna.   

 
MS deltar inte i mötet efter §16 Verksamhetsplan.  
 
§17 Övrigt  

17.1 JG informerar att det saknas arrangör för KM.  
17.1.1 Styrelsen beslutar att annonsera om arrangör i samma annons som för 
Club Show.  

 17.1.2 Styrelsen beslutar om omedelbar justering av § 17.1.1 
 
17.2 En förfrågan har kommit in till WSSK om vi vill delta i engelska 
springerspanielklubbens årsbok.  

17.2.1 Styrelsen beslutar att vara med i engelska springerspanielklubbens 
årsbok. Styrelsen uppdrar åt JG att besvara förfrågan.   
 

17.3 RF informerar om att aktivitetsgruppen i Skåne vill vara med på Djurens dag 24 
augusti vilken anordnas av Sydskånska kennelklubben. Detta krockar dock med jakt och 
fiskemässan.  
 

Mötet avslutas 20:05  
 
 

Vid protokollet 
 
______________________________ 
Ida Lilja  
Sekreterare 
 
 
Justeras av  
 
______________________________  ______________________________ 
Jan Gustavsson    Birgitta Limnefelt Sundin  
Ordförande    Ledamot 


