
 
Protokoll för styrelsemöte, Welsh Springer Spanielklubben 
Telefonmöte, 140123 

 
Närvarande  

Ordinarie ledamöter 
Gunilla Sandström GS  

Torbjörn Håkansson TH  
Lisa Andersson LA  
Carina Arvidsson CA  

Janne Gustavsson JG  
Lena Johansson LJ  

Suppleanter  
Sara Lahti SL  

Elin Lidén 
 

Frånvarande  
Ordinarie ledamot  

Susanne Andersson  

 

§ 1 Mötets öppnande 
GS välkomnar alla och förklarar mötet öppnat 

 
§ 2 Val av justerare för mötet 

JG väljs att jämte ordförande justera protokollet 
 

§ 3 Dagordning 
Dagordningen har skickats ut innan mötet och godkändes 

 

§ 4 Föregående protokoll 
Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna 

 
§ 5 In- och utgående skrivelser (Vecka 45-3) + bordlagd 

post  
Bordlagd post 

SSRK/SKK IN 065-027 Inbjudan till grundutbildning för avelsfunktionärer 
på Öster Malma 12-13 april. Styrelsen beslutar att inte skicka någon 

deltagare 
SSRK/SKK IN 065-030 Inbjudan till temautbildning för avelsfunktionärer 

SKK. Styrelsen beslutar att inte skicka någon deltagare 
Inkommande 

SKK/SSRK IN 060-100 Auktorisationer exteriördomare 
SSRK UT 050-009 Viltspårarrangemang inom vår organisation 

SSRK UT 090-229 Information om SSRKs medlemsregister 

SKK/SSRK IN 070-017 Inbjudan till utbildning för handledare vid 
ringsekreterareutbildning 22-23 februari 2014 



 
SKK/SSRK UT 050-011.1 Meddelande om ny Viltspårdomare  
SSRK UT 090-242 Medlemssiffror per 2013-12-31 

SKK/SSRK IN 090-251 Personer som tidigare varit uteslutna och som sökt 
och tillstyrkts återinträde i SKK-Organisationen 

SKK/SSRK IN 090-252 Personer som ej får bli medlemmar inom SKK-
organisationen utan DNs tillstyrkan 

SKK/SSRK IN 090-253 Personer som är uteslutna ur SKK-organisationen  
SKK/SSRK IN 065-038 Temautbildning arrangerad av SKKs Avelskommitté 

5-6 april 2014  
SSRK UT 035-016 Info ang insamlande av synpunkter betr regelrevidering 

för retrieverjaktprov A och B, 2017 
SKK/SSRK UT 090-261 Beslut om tillträdesförbud 

SKK/SSRK IN 060-108 Nytt supplement till Utställnings- och 
chamiponatsregler, gällande fr o m 2014-01-01 

SSRK UT 090-229.1 Information om SSRKs nya medlemssystem 

SSRK UT 060-104.1 Förfrågan beträffande utökat rasregister. Styrelsen 
beslutar att avstyrka förfrågan 

SSRK UT 070-018 Inbjudan till Working Test Konferens för domare och 
arrangörer 8-9 mars 2014  

SKK/SSRK 075-017 Angående katalogisering av artiklar och tidskrifter 
från ras- och specialklubbars tidskrifter 

SBK/SSRK 090-269 Information och viktiga länkar beträffande 
resultatrapportering i SBK-Tävling gällande MH 

 
§ 6 Rapporter 

Ordförande – har besvarat mail och telefonsamtal gällande kommersiella 
annonser, uppfödarmaillistan samt kennelannonser.  

Vice ordförande – inget att rapportera 
Utställning – Domare till Club Show är nu klara. Plats föreslagen men ska 

undersökas mera. Open Show Skövde genomförs 10/5 

Kassör – Påminnelser för att betala medlemsavgift ska skickas ut. Enkät 
är skapad för att ta reda på varför vi tappar vissa medlemmar. Ekonomin 

för 2013 är skapad och utskickad till styrelsen 
Avel – besvarat förfrågan om parning 

Sekreterare – kontinuerlig vidarebefordring av post 
Viltspår – skriver artikel till welshnytt om viltspårsträning. Kontakt med 

domare gällande KM 2014 
Aktivitetsgrupper – Skåne aktivitetsgrupp har lagts vilande. En grupp i 

Östergötland har startat. Önskar informationsmöte med aktivitetsgruppen 
i Stockholm, undersöker lämpliga datum 

Jakt – se § 8 
Agility – se § 9 

Lydnad/rallylydnad – inget att rapportera 
Utbildning – inget att rapportera 

 



 
§ 7 Exteriörgruppen 
Undersöker lämpliga datum för att ha ett möte inför 

exteriördomarkonferensen 
 

§ 8 KM Jakt 2014 
Förslag på reviderade KM-regler presenteras. Styrelsen beslutar att 

presentera dessa på årsmötet. 
Datum och plats för KM 2014 klart, blir i Örebrotrakten 20/9 

 
§ 9 Motion – gällande regler Agility 

Styrelsen beslutar att avslå motionen i sin helhet, men håller med i delar 
av kritiken. Ett förslag på reviderade regler för KM i agility skrivs av LA 

och presenteras på årsmötet 
 

§ 10 Allroundwelshen 2013 

Ansökningsdatum förlängs till 31/1, hitintills har tre ansökningar kommit 
in 

 
§ 11 Utvärdering Montrar Stockholm o Göteborg 

Både Göteborg och Stockholm har haft problem med bemanningen. 
Styrelsen anser att det under året bör tas fram en checklista för att 

underlätta arbetet under mässorna 
 

§ 12 Årsmöteshandlingar 
Verksamhetsberättelsen är nästan färdig och verksamhetsplanen är 

påbörjad 
 

§ 13 Pälsvårdshäfte 
Bilder har skickats till SL, redigeringsarbetet ska påbörjas 

 

§ 14 Befattningsbeskrivningar 
Bordläggs till nästa möte 

 
§ 15 Medlemsträffar – On Tour 

Bordläggs till nästa styrelse då styrelsen anser att RAS bör vara färdigt för 
att medlemsträffarna ska genomföras 

 
§ 16 Övrigt 

Höjda anmälningsavgifter – Förfrågan har inkommit från Sektion 
Västerbotten om att höja anmälningsavgifterna till deras Open Show. 

Styrelsen beslutar att avslå förfrågan men kan istället bidra med 
ekonomiskt stöd till utställningen istället 

Årsmötesordförande – JG har förslag som lämnas till valberedningen 
BPH – förslag från medlem att genomfört BPH ska ge poäng i 

allroundwelshen avslås 



 
Rasinformatör – har haft en del samtal som hänvisats till valpförmedlingen 
 

§ 17 Nästa möte 
Nästa möte blir ett fysiskt möte och hålls i Eggby, kl 11.30  

 
§ 18 Avslutning 

GS tackar för visat intresse och avslutar mötet 
 

 
 

 
 

 
 

Lisa Andersson 

Sekreterare 
 

 
 

 
 

 
 

Gunilla Sandström                                 Jan Gustavsson 
Ordförande                                           Utställningsansvarig 

 

  


