Protokoll för styrelsemöte, Welsh Springer Spanielklubben
Telefonmöte 190617 kl. 19:00
Närvarande
Ordinarie ledamöter
Lotta Samuelsson (LS)
Torbjörn Håkansson (TH)
Ida Lilja (IL)
Birgitta Himreus (BH)
Jenny Höök (JH)
Margareta Svedlund (MS)
Suppleanter
Susanne Nilsson (SN)
Susanne Andersson (SA)

§1 Mötet öppnande
LS 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 § 12 Övrigt:
 Ny plats för Club Show
 Domarkonferens
 Jaktkurs
 KM i lydnad och rallydnad
 Ny kassör
§4 Inkommande och utgående skrivelser
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.

4.2 Information har kommit till styrelsen att SKK genom ett VD beslut tagit beslut om att
tillåta retroaktiv registering av 160 labradorer. I detta beslut har SKK frångått yttranden från
både SSRK och labradorklubben. SSRK har svarat SKK i denna fråga och ifrågasatt
förfarandet. SSRK anser att beslut av sådan principiell natur inte kan fattas genom detta
förfarande.
4.2.1 Styrelsen ställer sig bakom SSRK:s yttrande i frågan. IL uppdras att svara
SKK.
§5 Förgående protokoll
5.1 Protokoll från styrelsemöte 2019-05-14
5.1.1 Styrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.
§6 Sponstoravtal
6.1 TH redogör för våra sponsoravtal. WSSK har inga egna sponsoravtal i dagsläget.
§7 Förfrågan om att erbjuda ungdomsmedlemskap
7.1 En förfrågan har kommit in från Sveriges hundungdom om att teckna samarbetsavtal
med Sveriges hundungdom och erbjuda ungdomsmedlemskap i vår rasklubb. Styrelsen
konsterar att vi saknar rådighet i frågan som i sådant fall ska tas på ett årsmöte.
7.1.1 Styrelsen ställer sig positiva till frågan och hänsjuter frågan till årsmötet.
§7 Tävlingsesultat på hemsidan
7.1 Vid styrelsemötet den 2019-05-14 togs beslut att tävlingsresultat kan skickas skickas in
för att publiceras på hemsidan. Styrelsen ansåg vidare att webadmin är bäst lämpad att
strukturera upplägget på hemsidan. En följdfråga har dock uppkommit när det gäller
utställningsresultat.
7.1.1 Styrelsen beslutar att förtydliga att resultat från utställningar inte
kommer att publiceras på hemsidan på detta sätt eftersom detta är resultat
som går att få tag på ett förhållandevis enkelt sätt på annant vis.
§8 Inköp av mässmaterial
8.1 En förfrågan har tidigare kommit in från medlem om inköp av material till mässor. Frågan
behandlades på styrelsemöte 2019-04-14 och styrelsen beslutade då att återremittera
frågan då kostnadsunderlag saknades. Kompletterande information har skickats in till
styrelsen.
8.1.2 Diskussion förs över vilket mässmaterial som finns idagsläget och vart.
Styrelsen konstaterar att behov av material kan variera beroende på upplägg
och fockus på aktuell mässa. Styrelsen konstaterar vidare att ansvariga för
respektive mässa har bäst kunskap om vilket typ av material som lämpar sig vid
deras mässa.
8.1.3 Styrelsen beslutar att nytt mässmaterial ska köpas in.
Styrelsen beslutar vidare att tillsätta en arbetsgrupp att arbeta

med frågan. I arbetsgruppen ska mässansvariga samt MS från
styrelsen ingå. Arbetsgruppens uppdrag blir att ta fram förslag till
styrelsen.
Styrelsen beslutar vidare att informera våra medlemmar genom
hemsidan och WelshNytt om att vi letar montermaterial/bilder på
våra hundar i olika aktivteter. Bilder skickas in till MS. Styrelsen
beslutar att uppdra åt LS att informera redaktör och webadmin.
§9 Hedersmedlemmar
9.1 Diskussion förs med olika resonemang gällande styrelsens möjlighet att nominera
hedersmedlemmar till åtsmötet. Klubben har i dagsläget inga hedersmedlemmar.
9.1 Styrelsen beslutar att bordlägga frågan till nästa möte.
§10. Remiss- jaktprovsdomare
10.1 En remiss har kommit in från SSRK gällande ansökan om jaktprovsdomare för spaniel.
Ansökan avser Tommy Ludin. D-prov vatten.
10.1.1 Styrelsen i WSSK har ingen kännedom om sökanden. IL uppdras att svara
på remissen.
§11 Årets Welsh
11.1 Vid årsmötet 2019 togs beslut om att klubben ska upphöra med klubbmästerskapen
exklusive det i jakt och istället införa Årets Welsh i Jakt, Viltstår, Agility, Rallyldnad, Lydnad
och Nosework. Samt att styrelsen senast 31 december 2019 ska upprätta statuter för dessa.
11.2 Styrelsen beslutar att bordlägga frågan till nästa möte.
§12 Övriga frågor
12.1 Ny plats för Club Show
LS informerar om kommande Club Show. Arrangörerna vill ändra plats till Venngarns slott
norr om Sigtuna. LS informerar även om att det kommit in en del kritik att Club Show
planeras samma dag som KM i Viltspår. Eventuella synpunkter gällande detta hänvisas till LS.
12.2 Domarkonferens
Vid förgående styrelsemöte 2019-05-14 konstaterade styrelsen att mer underlag behövdes
innan beslut kunde tas i den förfrågan som kommit in från springerklubben om att anordna
gemensam utbildningsdag för extriördomare. Ytterligare underlag har kommit in och LS
redogör för den information hon har fått gällande en gemensam domarkonferens.
12.2 Styrelsen beslutat att WSSK kommer att vara med i arbetet om att
anordna en gemensam domarkonferens.
12.3 Jaktkurs.
JH redogör för upplägget för den jaktkurs hon arbetar med. Styrelsen tar beslut i frågan när
slutgiltig budget kommit in.
12.4 KM i lydand och rallylydnad
MS redogör för arbetet med att anordna KM i lydnad och rallylydnad. Ännu är det ingen som
har tagit på sig arbetet men MS har skickat ut förfrågningar.

12.5 Ny kassör
BLS har valt att avsluta uppdraget som kassör och styrelsemedlem i klubben. Från och med
30 juni avslutar hon alla sina uppdrag för styrelsen. Med anledning av detta behöver
styrelsen till vissa delar konstituera sig på nytt. TH anger att han åtar sig uppdraget som
kassör under förutsättning att någon annan övertar hans nuvarande uppdrag som vice
ordförande och jaktansvarig.
12.5.1 Styrelsen beslutar att fortsätta i sin nuvarande form med 8
styrelsemedlemmar. Styrelsen beslutar vidare att för berörda delar konstituera
sig på nytt.
 Vice ordföranden: Margareta Svedlund
 Kassör: Torbjörn Håkansson
 Ansvarig Jakt: Jenny Höök
Styrelsen beslutar sig för omedlbar justering av punkt 12.5.1
§13 Nästa möte
Datum för nästa styrelsemöte sätts till 19 augusti kl 19:00

Mötet avslutas kl 21:45

Vid protokollet
______________________________
Ida Lilja
Sekreterare

Justeras av
______________________________
Lotta Samuelsson
Ordförande

______________________________
Birgitta Himreus
Ledamot

