
 
Protokoll för styrelsemöte, Welsh Springer Spanielklubben 

Telefonmöte, 2014-04-23 

 

Närvarande 

Ordinarie ledamöter 

Torbjörn Håkansson TH 

Lena Johansson LJ 

Emelie Carlsson EC 

Lena Torstensson LT 

Sara Lahti SL 

Anne Blomster Gunnarson ABG 

Jan Gustavsson JG 

 

Suppleanter  

Kristina Håkansson KH 

 

§ 1 Mötets öppnande 

TH häsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat 

 

§ 2 Val av justerare för mötet 

LT 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 10-16) 

För beslut: 

SSRK Ut 060-119.1 Förfrågan ang. ansökan om utökat rasregister Kerstin 

Henriksson. Styrelsen bifaller förfrågan. 

 

Enskild Exteriördomare, Skrivelse rörande borttagande av HP på 

inofficiella utställningar för publicering i rastidning. TH kontaktar domaren 

och meddelar att det inte är aktuellt för vår klubb då vi inte anordnar 

inofficiella utställningar.  

 
 



 
 

Övriga Skrivelser: 

Inkommande 

SKK/SSRK In 060-111.1 Fastställda utställningar 2016 

SKK/SSRK In 060-118 Regler och riktlinjer för CUA (Certifierade 

Utställningsarrangörer) 

SKK SKK:s policy för relation människa - hund 

SKK/SSRK In 060-120 Auktoriserade exteriördomare 

SSRK Ut 090-138 Protokollsutdrag §7 HS-mötet 15 & 16 februari 2014 

SSRK Ut 080-011 Protokollsutdrag §61 HS-mötet 15 & 16 februari 2014 

SSRK Ut 010-054 Protokollsutdrag §64 HS-mötet 15 & 16 februari 2014 

SSRK Ut 035-025 Protokollsutdrag §73 HS-mötet 15 & 16 februari 2014 

 

Utgående: Skrivelse till Bert Johansson, Spanielklubben rörande 

revidering av jaktprov för spaniel. 

 

§ 6 Rapporter 

Ordförande: Kontakt med medlem angående valpförmedling, där 

ordförande meddelat att en förutsättning för att förmedling ska ske är att 

RAS uppfylls vid parningstillfället. Kontakt med medlem rörande RAS. 

Kontakt med domare ang tidigare förfrågan om utökat rasregister. 

Deltagit i funktionärsträffen. 

  

V.Ordförande:  Inget att rapportera 

 

Sekreterare:  Löpande vidarebefodring av post 

 

Kassör: Arbetar med att hitta någon som tillfälligt kan ta över 

bokföringen. Avierna för medlemsregistret ska framöver gå till EC, så att 

EC kan ta över medlemsregistret helt. Resultat och balansrapport bilagda 

till dagordning, ekonomin är stabil. 

  

Avel- & Uppfödarkommitté: En kommitté är bildad. Arbetar med 

material till exteriördomarkonferensen, materialet ska vara klart 1/7 

2014. Därefter ska även RAS slutföras. 

 

Utställning: Inget att rapportera. 

 

Viltspår: Deltagit på SSRK:s funktionärsträff. 



 
 

Agility: Kontaktat motionären som motionerade om förändringar i agility 

inför årsmötet 2013 och förklarat varför motionen återförvisades till 

styrelsen för ny beredning. 

 

Lydnad: Inget att rapportera 

 

Rallylydnad: Inget att rapportera 

 

Jakt: Yttrat sig med angående regelrevidering av jaktprov för spaniel. 

Planering KM 2015 påbörjad.  

 

Utbildning: Inget att rapportera.  

 

Aktivitetsgrupper: I Skaraborg kommer aktiviteter framöver. Stockholm 

anordnar en inkallnings/antijaktkurs. Eftersom kursen var populär borde 

liknande kurseranordnas i flera aktivitetsgrupper. Kontakta SSRK för att få 

råd och stöd för att kontakta Studiefrämjandet för att bilda studiecirklar 

inom aktivitetsgrupperna.   

 

§ 7 KM och Club Show 

Jakt: Avtalen till KM är klara. Det behövs dock en provledare. Annonsen 

är klar.  

Agility/Lydnad/Rallylydnad: Inväntar kostnadsförslag från flera 

brukshundsklubbar omkring Östergötland. SL uppdaterar annons. 

Club Show:  Platsen för Club Show är bokad. Middag lördag kväll. 

Ringsekreterare är klara. Annons behöver fixas till nästa WN.  

 

§ 8 Pälsvårdshäfte 

SL försöker slutföra häftet innan Club Show. 

 

§ 9  RAS 
Kommer att slutföras när materialet till exteriördomarkonferensen är 

förberett. 
 

§ 10  Exteriördomarkonferens Spaniel 
Förbereder material till exteriördomarkonferensen, materialet ska vara 

klart 1/7 2014. 
 

§ 11  Priser kommersiella annonser hemsida 



 
TH tar fram förslag till nästa möte. 

 
§ 12 Aktivitetsgrupper 

Om inte tillräckligt många medlemmar deltar så bör aktiviteterna vara 

öppna för andra rasklubbar och avdelningar inom SSRK).  Ett annat 
alternativ är att dessutom ha bindande anmälan till aktiviterer för att 

förhindra att deltagare anmäler sig och därefter inte kommer/ hör av sig 
angående aktiviteten. Hela styrelsen funderar även över hur vi kan få fler 

medlemmar att delta på aktiviteter. 
 

§ 13 Befattningsbeskrivningar 
Alla ska se över och lämna in befattningsbeskrivningen för respektive 

funktion senast den 31/5 och maila denna till TH. 
 

§ 14 Medlemregistret 
TH kontrollerar prisuppgift för att lägga WSSKs register på samma ställe 

som SSRK har sitt. 
  

§ 15 Medlemsrekrytering 

Alla funderar på hur vi kan rekrytera fler medlemmar, samt behålla de vi 
har, tills nästa möte.  

 
§ 16 Gåvomedlemskap  

En medlem har inkommit med en fråga om varför inte gåvomedlemskap 
gäller för valpar upp till 6 månader då vi tillåter valpförmedling upp till 6 

månader. Styrelsen ställer sig positiv till tanken, men bedömmer att det 
krävs ett årsmötesbeslut för att förändra deta. Sekreterare och ordförande 

får i uppdrag att bereda frågan till nästa årsmöte. 
 

§ 17 Marknadsföring 
Styrelsen ska till nästa möte fundera på  om Facebook kan användas som 

ett komplement till hemsidan för att nå flera medlemmar, samt hur det i 
så fall ska ske. Flertalet andra rasklubbar och avdelningar inom SSRK har 

detta idag. 

 
§ 18 Webbshop 

För att underlätta anmälan till klubbens aktiviteter såsom Club show, KM 
och kurser samt anmälan om medlemskap undersöker TH möjligheten att 

göra detta direkt på hemsidan kopplad till en webshop. TH utreder även 
om det kan ske parallellt med dagens sida eller om vi bör lägga den 

separat. 
 

§ 19 KM/CS/OS 2015  
Planeringen startar efter att årets tävlingar genomförts. Målsättningen är 

att beslut om plats tas på mötet i september/oktober. 



 
 

§ 20  Övrigt 

LT har påbörjat planering av aktivitetsläger för Welshar. SL Kontaktar 

tidigare ansvarig för allroundwelshen angående priser. Styrelsen planerar 

ett fysiskt möte i augusti/september.    

 

§ 21 Nästa möte 

21 maj, 20.00, telefonmöte 
 

§22  Avslutning  

TH tackar för visat intresse och avslutar mötet. 
 

 

 

 

Emelie Carlsson  

Sekreterare 

 

 

 

 

Justeras 

 

 

 

 

Torbjörn Håkansson    Lena Torstensson 

Ordförande   Vice ordförande 


