
 

 
 

                                                                    
 
 
 
Protokoll för styrelsemöte, Welsh Springer Spanielklubben 
Telefonmöte 190311 kl. 18:00 
 
Närvarande 

Ordinarie ledamöter 
Jan Gustavsson (JG) 
Torbjörn Håkansson (TH) 
Ida Lilja (IL) 
Birgitta Limnefelt Sundin (BLS) 
Birgitta Himreus (BH) 
Rune Fernström (RF)  
 
Suppleanter 
Jenny Höök* 
 
*Kommer in kl 18:20 
 
 
§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 fastställdes med följande tillägg i §14 Övrigt:  

 Resultatrapport 

 KM i Viltspår  

 Hedersmedlemskap 
  

  



§4 Inkommande och utgående post 
 
4.1  Il redogör för inkommande post. Inkommande post har skickats ut kontinuerligt under 
perioden till hela styrelsen.  

 
Styrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.  
 
§5 Förgående protokoll  
 
5.1 Protkoll från styrelsemöte 2019-01-21 
 
5.2 Protokoll från styrelsemöte 2019-01-28 
 
5.3 Protkoll i beslut i Per Capsulam ärende 2019-02-05  
 
Ovan nämnda protkoll godkänns och läggs till handlingarna.  
 
 
JH deltar i mötet från och med punkt §6  
 
§6 Inför årsmötet 2019  
 
6.1 Styrelsen går igenom dagordningen inför 2019 årsmöte.  
 
6.2 Styrelsen beslutar att uppdra åt TH att ordna med sedvanliga gåvor till årsmötet.  
 
§7 Övrigt   
 
7.1 Resultatrapport  
 7.1.1 BLS redovisar WSK ekonomi.  
 
7.2 KM i Viltspår  

7.2.1 Endast aktivitetsgrupp Skåne har anmält intresse för att anordna KM i 
viltspår.   

7.2.2 Styrelsen beslutar att KM i viltspår ska anordnas av 
 aktivitesgruppen i Skåne.  

 
 
7.3 Hedersmedlemmar 
 7.3.1 Disussion förs över möjligheten att utse hedersmedlemmar. Enligt 
 stadgarna finns en möjlighet för styrelsen att nominera medlemmar till 
 hedersmedlemmar. Dessa ska sedan utses vid årsmötet.  

7.4 Styrelsen anser att det finns ett behov av att utreda frågan 
ytterligare och beslutar därför att skjuta frågan till näst styrelse 

 
 

 



Ordförande Jan Gustavsson tackar för ett väl genomfört arbete under det gångna året och 
förklarade mötet för avslutat 18:45  
 
 

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


