
 
Protokoll för styrelsemöte, Welsh Springer Spanielklubben 
Telefonmöte 20130918 

 
Närvarande 

Ordinarie ledamöter 
Gunilla Sandström GS 

Torbjörn Håkansson TH 
Lisa Andersson LA 

Carina Arvidsson CA 
Janne Gustavsson JG 

Lena Johansson LJ 
Suppleanter 

Elin Lidén EL 
Sara Lahti SL 

 

Frånvarande 
Ordinarie ledamot 

Susanne Andersson 
 

§ 1 Mötets öppnande 
GS hälsar alla välkomna och öppnar mötet 

 
§ 2 Val av justerare för mötet 

LJ 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 

Inkommande 
SSRK/SBK IN 090-136 Information om nytt sätt att ansöka om ändring av 

tävling hos SBK-Tävling 
SSRK/SKK IN 075-010 Rasklubbstorget Sthlm Hundmässa 2013, Inbjudan 

med anmälningsblankett. SL hör med Stockholms aktivitetsgrupp om de 
åtar sig detta 

Agria, Uppdaterad försäkringsstatistik (inkom 26/8). CA sammanställer till 
WelshNytt nr 4 och kommande uppfödarmöten 

SSRK UT 060-085.1 Utställningsprogram 2016 
SSRK/SKK IN 060-073.1 Påminnelse om inbjudan till seminarium för 

ringsekreteraransvariga 
SSRK/SKK IN 060-074.1 Påminnelse om inbjudan till speakerutbildning 



 
SSRK/SKK IN 065-020.1 Påminnelse om inbjudan till grundutbildning för 
avelsfunktionärer 

Protokoll för SSRKs fullmäktige 2013-05-25 – 26 
SSRK UT 060-086.1 Ansökan om utökat rasregister. Styrelsen beslutar 

att avslå ansökan. LA skickar in till SSRK 
SSRK/SKK IN 060-088 Auktorisationer exteriördomare 

SSRK/Stockholms kennelklubb IN 060-089 Inbjudan till kurs för blivande 
utställningsadministratörer. Styrelsen anser att kompetensen redan finns 

inom klubben och beslutar att inte skicka någon 
SSRK/SKK IN 060-090 Stipendium för exteriörfunktionärer 

SSRK/SKK IN 090-144 För kännedom ang framtida stambokföring av 
agilityresultat  

SSRK UT 055-010 Inbjudan till diplomeringsutbildning i Småland. 
Styrelsen beslutar att bekosta utbildningen för en lämplig kandidat. 

Annons läggs ut på hemsidan och ansökan skickas till GS. Mailbeslut tas 

sedan om någon/vem får åka. Följande punkt är omedelbart justerad 
SSRK UT 060-085.3 Information om ansökan om utställningsprogram för 

2016 
SSRK UT 090-149 Förändringar i rutinerna för resultatrapportering för 

utställning- och viltspårsresultat 
SSRK UT 080-007 Beträffande spanielungdom till ungdomskommittén 

 
§ 6 Rapporter 

Ordförande – Har mottagit reaktioner gällande reportaget i Hundsport. 
Har besvarat dessa och även skickat en skrivelse till Hundsports 

redaktion. Har besvarat en förfrågan angående den kommande maillistan. 
 

Vice ordförande – inget att rapportera 
 

Kassör – Ekonomin är just nu god. Medlemsavgifterna har ökat jämfört 

med samma tid förra året vilket styrelsen anser vara positivt. KM jakt har 
redovisat ett positivt resultat, Club show ett negativt.  

 
Sekreterare – Löpande vidarebefordring av post. 

 
Avel – inget att rapportera 

 
Aktivitetsgrupper – arbetar med att få en kontaktperson till 

Uppsalagruppen. Skriver text till hemsida ang detta 
 

Utställning – tas upp i §8 
 

Lydnad/agility/rallylydnad/viltspår – rosetter och priser till KM är 
beställda. Alla kriterier för KM är uppfyllda. 

 



 
Jakt – Diskussioner fördes kring 2014 års KM. LA tar kontakt med domare 
och börjar ordna med mark, förslagsvis i Örebroområdet.  

2013 års tävling är genomförd och var mycket uppskattad av deltagarna, 
evenemanget flöt på mycket fint   

 
§ 7 Inbjudan Spanielträff 6 oktober 

Styrelsen beslutar att skicka GS och LA 
 

§ 8 Club Show 2014 
JG har vidtalat domare. I dagsläget saknas domare för hanar. Styrelsen 

diskuterar val av plats men beslut bordläggs till nästa möte. 2014 
kommer det även bli en Open Show i Skövde och diskussioner förs kring 

en i Skåne 
 

§ 9 Hälsokonferens 30 november 

En föreläsare till hälsokonferensen är klara, Berit Håkansson Wallin 
kommer att prata om ögonhälsa. Diskussioner förs kring övriga föreläsare. 

Annons kommer i WelshNytt nr 3 och på hemsidan 
 

§ 10 Mailutskick uppfödare/Hanhundsägare 
Utskicken är på gång att startas upp. TH ska se över möjligheten att göra 

maillistor till alla medlemmar 
 

§ 11 Exteriördomarkonferens 2014 
Styrelsen ska senast april 2014 ha sammanställt ett kompendium om 

rasen till domarkonferensen senare under året. Styrelsen beslutar att 
bilda en arbetsgrupp om fyra personer. GS och CA ingår i arbetsgruppen 

och kommer att knyta till sig ytterligare två personer. LA kommer att vara 
behjälplig som sekreterare i gruppen och även sammanställa en 

powerpointpresentation till konferensen, SL är behjälplig i layoutarbetet 

med kompendiet. GS ska även tillfråga presentatör av rasen. Denna grupp 
har även i uppdrag att till konferensen välja ut 6 st lämpliga hundar för att 

visas upp. 
    

§ 12 Övrigt 
Medlemsregister – TH arbetar med ett flertal formulär för utskick till 

bland annat tidigare medlemmar. 
 

KM 2014 – Styrelsen ger LJ i uppdrag att undersöka möjligheten att 
anordna KM 2014 i trakterna kring Östergötland. 

 
Årsmöte 2014 – Kommer att ske i samband med utställningen i Moheda 

1/3 -2014. JG ordnar med lokal. 
 



 
Ringsekreterarutbildning – Styrelsen beslutar att tacka nej till förslag 
om att skicka styrelsemedlem på ringsekreterarutbildning. 

 
Valberedningen – Oklarheter i vem som var sammankallande i 

valberedningen reddes ut.  
 

Avelskommittén – Arbetet i avelskommittén stämdes av 
 

§ 13 Nästa möte 
Nästa möte blir ett telefonmöte den 4/11-2013 

 
§ 14 Avslutning 

GS tackar för visat intresse och avslutar mötet 

 

 

Lisa Andersson 

Sekreterare 

 

 

 

Gunilla Sandström                             Lena Johansson 

Ordförande                         Viltspårsansvarig 

 

 

Tagna beslut 

JG vidtalar domare för hanar till 2014 års Club Show 

LA vidtalar domare för 2014 års KM i jakt 

LJ undersöker möjlighet att ha KM 2014 i agility, lydnad och viltspår i 

Östergötland 

SL hör med Stockholms aktivitetsgrupp om rasmontern under Stockholms 

hundmässa 



 
JG ordnar med lokal till årsmötet 

En grupp skapades för arbetet inför kommande domarkonferens 

Inbjudan läggs ut på hemsidan om diplomeringsutbildning 

LA och GS åker på spanielträff 6/10 


