
 
Protokoll för styrelsemöte, Welsh Springer Spanielklubben 
Telefonmöte 20130813 

 
Närvarande 

Ordinarie ledamöter 
Gunilla Sandström GS 

Torbjörn Håkansson TH 
Lisa Andersson LA 

Susanne Andersson SA 
Janne Gustavsson JG 

Lena Johansson LJ 
Suppleanter 

Elin Lidén EL 
Sara Lahti SL 

 

Frånvarande 
Ordinarie ledamot 

Carina Arvidsson 
 

§ 1 Mötets öppnande 
GS förklarade mötet öppnat 

 
§ 2 Val av justerare för mötet 

TH väljs att jämte ordförande justera protokollet 
 

§ 3 Dagordning 
Dagordningen har innan mötet skickats ut via mail och godkändes 

 
§ 4 Föregående protokoll 

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna 

 
§ 5 In- och utgående skrivelser (Vecka 23-32) 

Inkomna skrivelser 
SSRK/SKK IN 065-024 Beträffande (BSI-document) SRD-dokument för 

utländska domare 
SSRK UT 060-072 SSRKs Utställningsprogram 2015 

SSRK/SKK IN 060-073 Inbjudan till seminarium för 
ringsekreteraransvariga  

SSRK/SKK IN 060-074 Inbjudan till speakerutbildning 
SSRK UT 25 050-005.2 Besked om auktorisation viltspårdomare, Susanna 

Johansson 
SSRK UT 090-114 Lista över "Icke hänvisning" och "Åter hänvisning"  

SSRK/SKK IN 090-115 Lista över personer som sökt återinträde i SKK-
organisationen, avstyrkta 



 
SSRK/SKK IN 090-116 Lista över personer som tidigare varit uteslutna 
och som tillstyrkts återinträder 

SSRK/SKK IN 090-117 Lista över personer som ej får bli medlem / ej bör 
erhålla medlemskap utan Disciplinnämndens tillstyrkan 

SSRK/SKK IN 090-118 Lista över personer som är Uteslutna ur SKK-
organisationen 

SSRK UT 040-003.3 Protokollsutdrag SSRK Hs, § 222, Ang avauktorisation 
domare spanieljaktprov 

SSRK/SKK IN 065-025 Angående "genetiska hälsopass", MyDogDNA 
SSRK/SKK IN 060-075 Nya auktorisationer exteriördomare 

SSRK UT 090-129 Datum för kommande möten 
SSRK UT 060-077.1 AKC / Eukanuba National Championship 

SSRK UT 090-130 "Icke / Åter hänvisning" 
SSRK/SKK IN 090-131 Nyhetsbrev från Föreningskommittén 

SSRK/SKK IN 060-078 Nyhetsbrev från Utställningskommittén 

SSRK/SKK IN 070-012 Inbjudan till kurs i Föreningsteknik 
SSRK UT 030-002 Protokollsutdrag §295 HS-protokoll 29-30 juni 2013  

SSRK UT 030-002.1 Protokollsutdrag §299 HS-protokoll 29-30 juni 2013  
SSRK Protokoll m bil HS-möte 29-30 juni 2013 

SSRK Protokoll Tollingjaktkommittén 2013-06-10 
Skrivelse (inkom 10/8-2013) från medlem angående tidpunkten på KM 

jakt, TH besvarar 
Skrivelse från medlem (inkom 25/7) med diverse frågor, GS besvarar 

Skrivelse (inkom 1/7) från medlemsansvarig, avsägning av 
medlemsregistret. Tas upp i §8.  

Skrivelse (inkom 10/8) från provledare för nybörjarprov A 31/8. Tas upp 
under Jakt i §6.   

 
§ 6  Rapporter 

Ordförande: Har deltagit i intervju för Apportören. 

Utbildning: Löpande kontakt med SKK Juridiska avdelning samt 
veterinärer för kommande uppfödar- och medlemsträffar. Även kontakt 

med kennelkonsulenter samt kommunens miljökontor för samarbete  
Vice ordförande: Inget att rapportera 

Sekreterare: Löpande vidarebefordring av post 
Kassör: Ekonomin har skickats ut till styrelsen innan mötet, ekonomin i 

balans 
Lydnad: Domare klara inför KM. Har inför KM fått hyra köket hos 

anordnande brukshundsklubb och har ordnat med personal dit. Ordnar 
samkväm under kvällen efter KM. Priser och rosetter är under kontroll 

Viltspår: Allt under kontroll inför KM. Blir inget samkväm på kvällen, men 
lättare förtäring direkt efter provet 

Jakt: Har fått en förfrågan av provledare för Nybörjarprov A som går 
dagen innan KM att flytta KM och samköra båda proven under lördagen 

31/8. Styrelsen beslutar att avvakta till efter anmälningstiden gått ut, är 



 
anmälningsantalet då under 6 st ekipage tas beslut att flytta KM. Vid fler 
än 6 st anmälda ligger KM kvar på söndagen 1/9.  

Frågan om KM jakt är omedelbart justerad.  
Styrelsen utser JG till ny kommissarie för KM.  

Tidigare aviserad jaktkurs i Göteborgsområdet blir inte av pga få anmälda 
Aktivitetsgrupper: Styrelsen ger SL i uppdrag att se över vilka grupper 

som saknar kontaktpersoner. 
WSSK kommer att synas på Jakt- och Fiskemässan i Skåne.  

SL arbetar vidare med monterdesign och ska inkomma med förslag till 
övriga styrelsen.   

Utställning: JG har mottagit kritik gällande datum för Club Show 2014 
pga. världsutställning i Finland. Styrelsen väljer ändå att behålla datumet. 

JG tar kontakt med styrelsens förslag på domare   
 

§ 7 Club Show 2014 

Bordläggs till nästa möte 
 

§ 8 Ansvarig medlemsregister 
Styrelsen beslutar att utse TH till tillförordnad ansvarig för 

medlemsregistret men att tjänsten kommer att lysas ut i WelshNytt samt 
på hemsidan. GS och TH ansvarar för att detta sker. Denna punkt är 

omedelbart justerad. 
 

§ 9 Pälsvårdshäfte 
Arbete med fotografering har påbörjats 

 
§ 10 Resultatansvarig 

GS har haft kontakt med resultatansvarig. Infon för hur medlemmarnas 
resultat ska skickas in måste lyftas. GS uppmanar övriga i styrelsen att 

sprida info om hur resultatredovisningen går till. Uppdaterad info kommer 

i WN samt läggs ut på hemsidan. 
 

§ 11 Grundutbildning 12-13 oktober avelsfunktionärer 
Styrelsen beslutar att skicka JG och att tillfråga Carsten Haven Sörensen 

i egenskap av medlem i avelskommittén. LA sköter anmälning 
 

§ 12 Maillista uppfödare 
SA ordnar med maillista för uppfödare och har vidare kontakt med GS 

gällande denna. SA ordnar med en kopia av den färdiga listan till styrelsen 
 

§ 13 Uppfödar- hanhundsägarträff (central) 
Första träffen blir troligtvis i november 

 
 

 



 
§ 14 Medlemsträffar (Program inkl RAS) 
Med stöd av planlagd träff för uppfödare och hanhundsägare i november 

blir de första medlemsträffarna troligtvis i början av 2014 
 

§ 15 Befattningsbeskrivningar – Uppdatering av status 
Arbetet med befattningsbeskrivningarna fortgår 

 
§ 16 Ändring av statuter etc KM Jakt 

Styrelsen är enig i att deltagarantalet på KM i jakt bör sänkas och att 
tiden för när KM ska genomföras bör förlängas. LA och TH arbetar fram 

underlag för ändring av statuterna i KM Jakt till nästa årsmöte 
 

§ 17 Övrigt 
Statuter KM rallylydnad: Styrelsen godkänner de statuter som tidigare 

lagts fram som förslag 

 
Styrelserepresentation vid arrangemang: Styrelsen är överens om att 

styrelsemedlemmar så långt som det är möjligt bör medverka vid 
klubbens arrangemang och bör prioritera dessa framför övriga 

arrangemang. Framförallt gäller detta för arrangemang som rör ens 
respektive ansvarsområde   

 
§ 18 Nästa möte 

Nästa möte blir ett telefonmöte den 18/9 
 

§ 19 Avslutning 
GS tackar för visat intresse och avslutar mötet 

 
 

 

 
 

 
 

Lisa Andersson 
Sekreterare, jaktansvarig  

 
 

 
 

 
 

 
Gunilla Sandström                               Torbjörn Håkansson 

Ordförande, utbildningsansvarig           Vice ordförande, kassör 



 
 
 

 
 

 
 

Tagna beslut 
Om antalet anmälda till KM Jakt understiger 6 st kan KM komma att 

flyttas 
JG utses till ny kommissarie till KM Jakt 

TH är tillförordnad ansvarig för medlemsregistret 
Posten som ansvarig för medlemsregistret ska lysas ut via WelshNytt samt 

på hemsidan 
 

 

  


