Protokoll för styrelsemöte, Welsh Springer Spanielklubben
Telefonmöte 191006 kl. 19:00
Närvarande
Ordinarie ledamöter
Lotta Samuelsson (LS)
Ida Lilja (IL)
Birgitta Himreus (BH)
Margareta Svedlund (MS)
Torbjörn Håkansson (TH)

§1 Mötet öppnande
LS hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.
§2 Val av justerare
MS väljs att jämte ordförande justera protokollet.
§3 Fastställande av dagordning
Dagordningen har skickats ut före mötet och fastställdes med följande tillägg i § 15 Övrigt:
 Tullgarn
§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.
§5 Förgående protokoll
5.1 BH vill att det tydliggöras i protokollet varför hon valde att reservera sig mot beslutet
gällande hedersmedlem. BH anser inte att klubben bör ha hedersmedlemmar rent generellt
och detta var inte riktat mot den nominerade personligen.
Styrelsen noterar detta och därefter läggs protokollet till handlingarna.

§6 Protokoll från styrelsemöte på hemsidan
6.1 Fråga har uppkommit kring hanteringen av protokoll och om dessa kan skickas
ojusterade.
6.1.1 Styrelsen konstaterar att inga protokoll som inte är justerade får finnas i
omlopp.
§7 Information från avelsrådet
7.1 BH lämnar en redogörelse från avelsrådets möte.
7.2 Avelsrådet kommer att göra ett samlat utskick till samtliga uppfödare som finns
representerade på klubbens hemsida. Uppfödarna kommer att få möjligheten att besvara tre
frågor. Svaren kommer sedan att publiceras i WelshNytt. Detta kommer bli en möjlighet för
uppfödarna att presentera sig i tidningen. Ett liknande koncept har gjorts tidigare men sedan
dess har det tillkommit nya uppfödare och många nya welshägare.
7.3 BH redogör för avelsrådet tankar kring SKK:s sida Köpa hund.
7.3.1 Styrelsen updrar åt avelsrådet att skicka en ny skrivelse till SSRK och
redogöra igen för problematatiken kring goniskopering.
7.4 Avelsrådet har fått frågor kring att införa HD index på Welsh Springer spaniel.
7.4 Styrelsen konstaterar att frågan har utretts tidigare och att vi då valde att
tacka nej till detta. Styrelsen ser inget behov av att ta upp frågan igen.
§8 Jubileum
8.1 Diskussion förs kring nästa års jubileum.
8.1 Styrelsen beslutar att lägga ut en förfrågan på hemsidan om medlemmarna
har några idéer kring hur vi ska uppmärksamma jubilet.
§9 Rapport från årets KM
9.1 De ledamötern som fanns på plats under KM i agility, lydnad, rallydnad samt viltspår
fanns inte representerade vid dagens styrelsmöte. En redogörelse från klubben KM kommer
i WelshNytt.
§10 Rapport från årets Club Show
10.1 MS lämnar en kort redogörelse av årets Club Show. En trevlig, välorganiserad dag med
mycket folk, en trevlig domare och ett stort prisbord.
§ 11 Stockholm Hundmässa
11.1 MS uppdaterar om Stockholm hundmässa. Tidigare ansvarig har inte mölighet att sköta
detta åtagande och MS kommer att vara ansvarig i år. Klubben har inför mäsan uttryckt
önskemål om att stå bredvid SSRK och de andra spanielraserna.

§ 12 Ansökan om utökat rasregister
12.1 En ansökan om utökat rasregister har kommit in från SSRK. Ansökan gäller Jill Rhodin.
12.1.1 Jill Rhodin är okänd för styrelsen. I ansökan är det oklart om hon har
bevittnat ett spanielprov. Hon har tidigare dömt tax i Sverige men inte någon
av de ytterligare raser som hon är auktoriserad för.
12.1.1.2 Styrelsen beslutar att lämna rekomendationen avslag
med motivering att: Styrelsen ser positivt på att sökanden visar
ett intresse för rasen men anser att hon bör börja med att döma
de raser hon redan är auktoriserad för. Hon är välkommen med
en ny ansökan när hon har mer erfarenhet av hundar i grupp 8.
§13 Årets Welsh
Frågan bordläggs.
§14 Webadmin
14.1 En offert gällande webadministrationen har kommit in till styrelsen.
14.1.1 Styrelsen beslutar att acceptera den nya offerten och den höjda avgiften
för arbetet med hemsidan.
§15 Övriga frågor
15.1 Tullgarn.
15.1.1 En medlem har visat intresse för att klubben ska vara representerad på
Tullgarn även nästa år.
15.1.2 Styrelsen ser positivt på att rasen visas upp och syns ute i
landet och tar med detta inför arbetet med nästa års
verksamhetsplan.

§16 Nästa möte
Datum för nästa styrelsemöte sätts till 27 oktober kl 19:00

Mötet avslutas kl 20:55

Vid protokollet
______________________________
Ida Lilja
Sekreterare

Justeras av
______________________________
Lotta Samuelsson

______________________________
Margareta Svedlund

