
   

Protokoll för styrelsemöte, Welsh Springer Spanielklubben  
Telefonmöte, 150526 

Närvarande  

Ordinarie ledamöter 
Torbjörn Håkansson (TH)  

Lena Johansson (LJ)  

Lena Torstensson (LT)  
Emelie Carlsson (EC) 

Bo Olofsson (BO) 
Birgitta Limnefelt Sundin (BLS) (Närvarande till § 8) 

 
Suppleanter  

Janne Gustavsson (JG) 
Anita Korvela (AK) 

Frånvarande  
Anne Blomster Gunnarsson (ABG) 

§ 1 Mötets öppnande 

TH välkomnar alla och förklarar mötet öppnat. 

§ 2 Val av justerare för mötet 

JG väljs att jämte ordförande justera protokollet. 

§ 3 Fastställande av Dagordning 

Dagordningen har skickats ut innan men revideras efter komplettering av 
inkomna skrivelser samt § 9-14 och fastställs därefter. 

§ 4 Föregående protokoll 

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.  

§ 5 In- och utgående skrivelser  

SSRK 
090-498 Disciplinnämdens beslut 16/2015  

090-508 Sök till Jakthundskommitténs SKK funktionärsstipendium 
UT010-088.1 Remiss om policy för hundanvändning vid jaktprov, 

jaktträning, jakt.  
UT050-023 Remiss Viltspår.  

UT065-057 Mall inledande text RAS.  
UT010-091 SSRK Förtjänsttecken för beställning 

UT065-056 SRD  
HS protokoll 2015-04-17-18 



   

Protokoll avelsk. 2015-02-04  

Protokoll RJK 2015-03-31  
Protokoll UK 2015-02-21  

Protokoll UK/DUG 2015-02-15 

Protokoll UK/DUG 2015-03-29  
Protokoll Viltspk. 2015-04-14  

Protokoll Spanielsamarbete  
Inbjudan till provledarutbildning. 

 
SKK 

Ansökan om tävlingar och prov för 2016 - Kontaktuppgifter till 
SBK distrikt 

Ansökan om tävlingar och prov för 2016 
 

Medlemmar 
Skrivelse från medlem, angående motion. TH har besvarat skrivelsen. 

Skrivelse ifrån medlem angående utskick av 
exteriördomarkompendiet. TH besvarar skrivelsen.  

Skrivelse ifrån medlem angående SSRKs avelsprotokoll. JG har 

besvarat skrivelsen.  
 

Övriga 
 

Utgående  
SSRK HS angående funktionsbeskrivning spaniel. 

  
§ 6 RAS  

Uppfödare som är medlemmar i WSSK kommer att få ett exemplar 
hemskickat. JG ansvarar för att skicka ut information till uppfödare som 

inte är medlemmar om att det finns en remissversion för RAS ute på 
hemsidan. De uppfödare som inte är medlemmar får samtidigt information 

om att exteriördomarkompendiet finns att köpa på hemsidan. 
 

Styrelsen beslutar  

 
att fastställa remissversionen av RAS för publicering på hemsidan, efter 

mindre justeringar, 
 

att det finns en remissversion för RAS ute på hemsidan, skicka ut den till 
registrerade uppfödare i rasen som är medlemmar i WSSK, samt att 

övriga registrerade uppfödare får information om att det finns en 
remissversion för RAS ute på hemsidan.  

 
att remisstiden kommer vara till 17 juli 2015.  

 
att avels och uppfödarkommittén får i uppdrag att efter remisstiden se 

över inkomna yttranden för att därefter presentera ett slutligt förslag på 
RAS till styrelsen senast i augusti 2015.  



   

 

§ 7 Klubben för alla. 
LT har sett över dokumentet och en del mindre justeringar behöver göras. 

TH får i uppdrag att försöka få fram originalfilen.  

 
Styrelsen beslutar  

 
att uppdatera samt trycka upp 1000 exemplar av ”Klubben för alla”. 

 
§ 8 Läger   

Agilityplanen och hinder är dubbelbokat med Pudelklubben, detta har löst 
sig. Styrelsen har tillgång till stugan från 07:00. LT fixar med fika under 

fredagen.        
 

§ 9 Avelsträff 
Avelsträffen kommer att anordnas i samband med Club show, träffen 

kommer att inriktas på ögonhälsa. Anordnas på Scandic i Upplands Väsby 
mellan kl 10-14 den 18 oktober 2015. Klubben bjuder på fika. Platserna är 

begränsade, träffen är gratis, men kräver anmälan som är bindande.  

 
Styrelsen beslutar  

 
att om anmäld deltagare uteblir får deltagaren betala 300 kr. 

 
§ 10 Club Show 2015  

Domarinbjudan har gått ut till domarna.  
 

§ 11 Exteriördomarkompendiet 
TH och JG ansvarar för utskicken till uppfödarna, kompendiet skickas ut 

tillsammans med RAS.  
 

§ 12 Viltspår 
EC besvarar att vi inte har något att erinra angående de nya reglerna.  

 

§ 13 Spanielsamarbete 
Styrelsen beslutar  

 
att publicera protokollen från spanielsamarbetet på wssk.se. 

 
§ 14 Remiss om policy för hundanvändning vid jaktprov, 

jaktträning, jakt.  
TH läser och bemöter denna remiss. 

 
§ 15 Övrigt 

 
§ 16 Nästa möte 

Nästa möte hålls i augusti, exakt tid fastställs senare. 
 



   

§ 17 Avslutning 

TH avslutar mötet. 
 

 

 
 

 
Styrelsen beslutar att: 

- fastställa remissversionen av RAS för publicering på hemsidan, efter 
mindre justeringar, 

- det finns en remissversion för RAS ute på hemsidan.  skicka ut det 
till registrerade uppfödare i rasen som är medlemmar i WSSK, samt 

att övriga registrerade uppfödare får information om att det finns en 
remissversion för RAS ute på hemsidan.  

- remisstiden för RAS kommer vara till 17 juli 2015.  
- avels och uppfödarkommittén får i uppdrag att efter remisstiden se 

över inkomna yttranden för att därefter presentera ett slutligt 
förslag på RAS till styrelsen senast i augusti 2015.  

- uppdatera samt trycka upp 1000 exemplar av ”Klubben för alla”. 

- om anmäld deltagare uteblir från avelsträffen får deltagaren betala 
300 kr . 

- publicera protokollen från spanielsamarbetet på wssk.se. 
 

 
 

 
 

 
Vid protokollet 

 
 

 
Emelie Carlsson  

 

 
 

 
 

Justeras 
 

 
 

 
Jan Gustavsson  Torbjörn Håkansson 

Suppleant   Ordförande 


