
 
Protokoll för fysiskt styrelsemöte 20130601, Eggby 
 

Närvarande 
Ordinarie ledamöter 

Gunilla Sandström GS 
Torbjörn Håkansson TH 

Lisa Andersson LA 
Susanne Andersson SA 

Janne Gustavsson JG 
Carina Arvidsson CA 

Lena Johansson LJ 
Suppleanter 

Sara Lahti SL 
Frånvarande 

Suppleanter 

Elin Lidén EL 
 

§ 1 Mötets öppnande 
GS förklarade mötet öppnat 

 
§ 2 Val av justerare för mötet 

SL valdes 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 15-22) 

Inkomna skrivelser 
SSRK UT 010-027 Protokollsutdrag §124 HS-protokoll 2013-03-09 och 10 

SSRK UT 010-029 Protokollsutdrag §142 HS-protokoll 2013-03-09 och 10 
SSRK/SKK UT 065-001.3 §56 Protokoll från SKK / AK 2013-03-12 

SSRK/SKK UT 090-051 Personer som är uteslutna ur SKK-organisationen 
SSRK/SKK UT 090-052 Personer som ej får antas som medlemmar i SKK-

organisationen 
SSRK/SKK UT Personer som sökt och fått återinträde i SKK 

SSRK Protokoll Avelskommittén 130128 
SSRK Protokoll Exteriörkommittén 130128 

SSRK Protokoll med bilaga, HS-möte 130309-10 
SSRK Protokoll Retrieverjaktkommitté A 130122 

SSRK Protokoll Retrieverjaktkommitté A 130205 
SSRK Protokoll Retrieverjaktkommitté B 130124 

SSRK Protokoll Retrieverjaktkommitté B 130221 



 
SSRK Protokoll Spanieljaktkommittén 130130 
SSRK Protokoll Tollingjaktkommittén 130227  

SSRK/SKK UT 065-020 Inbjudan till grundutbildning för avelsfunktionärer 
12-13 oktober 2013. Styrelsen beslutar att bordlägga ärendet till nästa 

möte 
SSRK/SKK UT 060-065 Auktorisationer exteriördomare 

SSRK HS-protokoll 2013-04-12 – 13 
SSRK Protokoll Retrieverjaktkommitté B 2013-03-27 

SSRK Protokoll Utbildningskommittén 2013-03-29 
SSRK/SLU UT 065-022 Information om projektet Kennelhosta hos hund 

SSRK/SKK UT 060-068 Rapporteringskod A 
SSRK/SKK UT 060-069 European Judges Directory har blivit FCI Judges 

Directory 
SSRK Östra Inbjudan till utbildningsdag i SSRK-prov. Styrelsen beslutar 

att inte skicka någon ledamot 

SSRK/SKK UT 090-071 Juridiska frågor och svar 
SSRK/SKK/SBK UT 090-072 Utökad tävlingssupport för arrangörer 

(lydnadsprov) 
SSRK/SKK/SBK UT 090-073 Beträffande träapporter på lydnadsprov 

SSRK/SKK UT 090-074 Adressbeställning inför utskick av hälsoenkäter  
 

Utgående skrivelse  
Dispensansökan gällande lottning inför anordnande av nybörjarprov B 

skickad från WSSKs styrelse till SSRKs huvudstyrelse. 
  

§ 6  Rapporter 
Ordförande: Löpande kontakt med SLU gällande SR-forskning. Notis från 

forskare på SLU gällande SR-forskningen kommer i nästa nummer av 
WelshNytt.  

Besvarat frågor och bemött kritik gällande KM i rallylydnad, KM i jakt, 

årsmötet samt arbetet med RAS.  
 

Vice ordförande: Tagit del av ordförandes korrespondens. 
 

Sekreterare: Löpande vidarebefordring av post. 
 

Kassör: Sett över klubbens försäkringar.  
Aktuella resultat- och balansrapporter har skickats ut till styrelsen. 

Jämfört med förra året ses ett ökat antal gåvomedlemmar och även 
förbättrad användning av valpförmedlingen. Ekonomin är just nu i balans 

och något över budget.  
Då klubben idag har fler bankkonton än vad som anses nödvändigt 

beslutar styrelsen att ge TH i uppdrag att avsluta de bankkonton som 
idag inte används. 

 



 
Utställning: Open Show i Skövde har genomförts med 21 deltagande 
hundar. Det låga antalet deltagande hundar tros bero på att utställningen 

genomfördes tidigare än vanligt. Anne-Chatrine Edoff dömde. JG försöker 
få med domarhistoria till kommande nummer av WelshNytt. Blev problem 

med sponsringen och utställningen räddades av Arken Zoo i Skövde som 
ställde upp med priser. Onlineanmälan provades för första gången och 

anses fungera bra. Club Show ses i §7. 
 

Avel: CA deltog på SSRKs funktionsträff. Redogjorde för diskussionerna 
kring de nya ögonprotokollen. Styrelsen beslutar att hänskjuta frågan till 

kommande uppfödarmöten.  
Meddelar att SSRK kommer att arbeta vidare kring fallet där 

röntgenplåtarna från en medlems omröntgade hunds höfter vägrades 
läsas av.  

CA skriver artikel om höftledsröntgen till WelshNytt.  

 
Viltspår: LJ deltog på SSRKs funktionärsträff. KM ses i § 8.  

 
Jakt: LA deltog på SSRKs funktionärsträff. TH meddelar att det troligtvis 

inte blir ett andra B-prov i Blekinge som det tidigare talats om. KM ses i § 
10.  

 
Lydnad/rallylydnad: Inget att rapportera. KM ses i § 9. 

 
Aktivitetsgrupper: SL har besvarat mail från medlemmar. Förfrågan om 

pengar till grupp utan kontaktperson avslogs. Aktivitetsgrupp Uppsala 
kommer troligtvis bli vilande inom kort. SL skriver upprop till hemsidan för 

att lyfta vilande grupper.  
 

Agility: Inget att rapportera, KM ses i § 9. 

 
Utbildning: Ses i § 14. 

            
§ 7 Club Show 

Arbetet rullar på. Hemsideannonsen nu ändrad och förtydligad. Mer info 
gällande aktiviteter på fredag och lördag kommer ut på hemsidan. 

Sponsras med priser från Aptus och Purina. Bestyrelse bestående av JG, 
TH och representant från aktivitetsgrupp Väst skapas.  

Styrelsen beslutar att ge JG i uppgift att köpa två neutrala tält á 1 500 kr 
st för att använda som ringsekreterartält vid Club Show. JG ansvarar även 

för inköp av rosetter.  
Styrelsen beslutar att använda separata onlineanmälningar till 

utställningen och samkvämet.  
Budget för CS måste in fortast möjligt. 

Efter förfrågan från medlem undersöker JG om klubben får hyra ut 



 
monterplatser på utställningsplatsen. Anses detta OK av markägaren 
beslutar styrelsen att monterplats om 3x3 m hyrs ut till en kostnad av 

100 kr exkl. moms. Denna information ska i så fall även ut på hemsidan. 
Denna punkt är omedelbart justerad.    

 
§ 8 KM Viltspår 

Kommer att genomföras 29/9 – 2013 hos Inger och Rolf Skoglund i 
Vänersborg. Anmälan kommer att hållas öppen så länge som möjligt, 

kräver minst 4 ekipage och har inget maxantal. Kommer att genomföras 
som ett officiellt prov i öppenklass. Budget är på väg. Styrelsen beslutar 

att onlineanmälan kommer att användas. Samkväm ordnas på plats. JG 
ansvarar för rosetter och sponsorkontakter.  

 
§ 9 KM Lydnad/Agility/Rallylydnad 

Kommer att genomföras 28/9 – 2013 i Uddevalla. Budget är på väg. 

Styrelsen beslutar att använda onlineanmälan. SA undersöker möjlighet 
för samkväm på kvällen efter tävlingarna.   

 
§ 10 KM Jakt 

Begäran om dispens från lottningsreglerna inskickad till SSRK. KM 
kommer att genomföras 1/9 2013 som ett officiellt nybörjarprov B utan 

vattenprövning i närheten av Strängnäs. Torbjörn Augustinsson dömer. 
Budget finns. GS utses till provledare samt jaktledare och TH till 

kommissarie. TH hör med Torbjörn Augustinsson om klubben ska bistå 
med skytt samt kastare.      

 
§ 11 RAS 

En version av RAS har varit inne hos SSRKs avelskommitté. RAS-gruppen 
arbetar vidare med deras input och presenterar nytt förslag under 

hösten/vinterns uppfödarträffar samt på hemsidan. Artikel kring arbetet 

kommer i nästa nummer av WelshNytt.    
 

§ 12 Hälsoenkäten 
Hälsoenkäten är klar. 289 svar har inkommit och resultatet redovisas i 

kommande nummer av WelshNytt.  
 

§ 13 Foldern ”Klubben för alla” 
Ett misslyckat provtryck av foldern i A5 format har gjorts. GS har kontakt 

med ett nytt tryckeri, misslyckas trycket i A5 igen beslutar styrelsen att 
genomföra tryck i A4-format istället.   

 
§ 14 Uppfödar- och medlemsträffar Hösten/Vintern 2013-

2014 
GS har kontakt med SSRK för ett eventuellt samarbete. Tanken är 4 

uppfödarträffar i olika delar av landet. Eventuellt kan uppfödar- och 



 
medlemsträffar till viss del samarrangeras. Arbete startar upp för att 
förhoppningsvis kunna ha en första träff i oktober 2013. 

  
§ 15 Club Show 2014 

Styrelsen beslutar att CS 2014 ska anordnas i styrelsens regi i 
Mälardalsregionen den 11/8. Utställningskommitté bestående av JG, GS 

och TH bildas. Styrelsen tar fram domarförslag, JG tar kontakt för 
förfrågan.  

 
§ 16 Övrigt 

Medlemsregister – Styrelsen beslutar att det från och med nu ska 
skickas ut påminnelser efter 1 månad vid obetald medlemsavgift. 

Medlemskapet upphör numera 1 månad efter första påminnelsen. Då 
detta innebär en ökad arbetsbelastning för medlemsansvarig beslutar 

styrelsen att arvode á 950 kr/år ska utgå till denne. 

Arvoden – Styrelsen beslutar att ordförande, sekreterare samt kassör 
årligen till annat beslutas ska ha ett arvode á 500 kr/person.  

Bulvanuppfödning – Styrelsen har uppmärksammats på misstänkt 
bulvanuppfödning. GS tar kontakt med SSRK och överlämnar ärendet.  

Valphänvisning – Styrelsen upplever att många kullar ligger kvar länge 
på valphänvisningen. GS tar kontakt med valphänvisare och webmaster 

för att förenkla kommunikationen mellan dessa.  
Skyddade protokoll – Styrelsen avslog ett förslag om att 

lösenordsskydda protokollen på hemsidan.  
SSRK fullmäktige – Styrelsen informerades om att valberedningens 

förslag på fullmäktige gick igenom.  
SKK fullmäktige – Styrelsen noterar att SKK fullmäktige går av stapeln 

samtidigt som våra KM i lydnad, rallylydnad, agility och viltspår. Dock 
osäkert om vi får skicka delegat. 

Monter – SL ges fria händer att ta fram förslag på en backdrop att ha i 

montrar på mässor. 
Jaktkurs – Annons kommer med i kommande nummer av WelshNytt. 

Budget finns, budgeterat nollresultat.  
Kalender – Styrelsen avslog ett förslag på att skapa en kalender.         

Hundsport – Welsh springer spaniel kommer att presenteras i Hundsport 
nummer 9. Styrelsen ser över att i anslutning till raspresentationen ha 

med en annons i tidningen. 
 

§ 17 Nästa möte 
Nästa möte blir ett telefonmöte 13/8 – 2013 

 
§ 18         Avslutning 

GS tackar för visat intresse och avslutar mötet.  
 



 
Fattade beslut 

- Bordläggning av inbjudan till grundkurs för avelsfunktionärer till nästa möte 

- TH har i uppdrag att se över och eventuellt avsluta bankkonton 

- Frågor kring nya ögonprotokollen kommer att tas upp på kommande 

uppfödarmöten 

- JG har fått i uppdrag att köpa två ringsekreterartält 

- Onlineanmälan ska användas till klubbens arrangemang (Club Show och KM) 

- JG undersöker möjligheter att hyra ut monterplatser under Club Show 

- Artikel kring arbetet med RAS kommer med i nästa WelshNytt 

- Club Show 2014 kommer att genomföras i styrelsens regi i Mälardalsregionen 

- Påminnelser på obetald medlemsavgift kommer numera skickas ut 

- Styrelsen beslutar om arvoden till medlemsansvarig, ordförande, sekreterare 

och kassör 

 

 

 

 

 

 

Lisa Andersson 

Sekreterare och jaktansvarig 

 

 

 

 

 

 

Gunilla Sandström                                         Sara Lahti 

Ordförande                                                   Aktivitetsgruppsansvarig

  


