
 

 

Protokoll för styrelsemöte, Welsh springer Spanielklubben 

Telefonmöte, 2014-05-21  

 

Närvarande  

Ordinarie ledamöter  

Torbjörn Håkansson TH  

Janne Gustavsson JG  

Lena Johansson LJ  

Emelie Carlsson EC 

Lena Torstensson LT 

Sara Lahti SL  

Anne Blomster Gunnarsson ABG 

 

Suppleanter  
Kristina Håkansson KH 

  

§ 1 Mötets öppnande  

TH hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat 
 

§ 2 Val av justerare för mötet 
SL 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 

För beslut: 
Skrivelse från medlemmar. Skrivelsen handlar om att de avelsmässiga 

 rekommendationer i RAS angående glaukom bör uppdateras. 
Styrelsen beslutar att arbetet kommer involveras i RAS. För 

att få mer information om glaukom kontaktar JG Berit Wallin 
Håkansson på SKK och KH försöker nå Ida Möller. JG besvarar 

skrivelsen.  
 

Skrivelse från medlem. Uppfödares hemsidor är ouppdaterade och flera 
uppfyller inte villkoren (se § 11 nedan).  

 



 
Sektion Västerbotten. Gällande bidrag till medlemsfest istället för 

utställning. Styrelsen beslutar att det går bra att anordna 
annan aktivitet. TH kontaktar sektionen. 

 
Inbjudan till grundutbildning för avelsfunktionärer 18-19 oktober 2014, 

SSRK. Styrelsen bordlägger beslutet om deltagande nästa 
möte.  

 
SSRK 

Protokoll HS möte 14-02-15-16 
Protokoll från Extriörkommittén 13-11-14 

Protokoll från Extriörkommittén 14-01-28 
Protokoll från Viltspårkommittén 13-11-23 

Protokoll från Viltspårkommittén 14-02-04 
Protokoll från Utbildningskommittén 14-01-19 

Protokoll från Avelskommittén 14-01-20 

Protokoll från KFM 14-01-12 
Protokoll från HS möte 2014-04-12 

Protokoll från Viltspårkommittén 2014-04-06 
 

SKK Information 
Fira med SKK 

Nyhetsbrev från SKKs Utbildningskommitté 
Nyhetsbrev från SKKs utställningskommitté 

 
§ 6 Rapporter  

Ordförande - Varit på representskapsmöte där blandannat SSRKs  
organisation och budget diskuterades.   

 
V.Ordförande - Inget att rapportera 

 

Sekreterare - Löpande vidarebefodring av post 
 

Kassör - Större medlemsintäkter än i fjol. Avierna till medlemsregistret är  
nu omstyrda till EC. Ekonomin är i balans. 

 
Avel- & Uppfödarkommitté - En kommitté är bildad, den  

består av Carsten Haven Sörensen, Kicki Kindstrand, Linda Toftehag, Pia  
Myrseth samt Janne Gustavsson (sammankallande). Kommittén kan  

komma att utökas vid behov. 
  

Utställning - Inget att rapportera 
  

Viltspår - Inget att rapportera 
 



 
Agility - Inget att rapportera 

 
Lydnad - Inget att rapportera 

 
Rallylydnad - Inget att rapportera 

 
Jakt - TH har deltagit på möte inför höstens Jakt och Fiskemässa i 

Bosjökloster. 
 

Utbildning - Inget att rapportera 
 

Aktivitetsgrupper - Inget att rapportera 
 

§ 7 KM och CS 
Agility/Lydnad/Rallylydnad: Vadstena Brukshundsklubb kommer anordna 

KM. LT kontaktar Vadstena BK. SL slutför annonsen till KM. 

 
Viltspår: Styrelsen beslutar att startavgiften sponsras till samma nivåer 

som 2013. Detta innebär att startavgiften är 200 kr för officiell start och 
150 kr för inofficiell start. 

 
Jakt: Styrelsen beslutar att startavgiften i KM sponsras med 150 kronor 

för att locka fler deltagare. Den enskilde medlemen får återbetalning av 
klubben efter KM:et har genomförts, då betalningen sker via SSRK-prov. 

TH uppdaterar annonsen på hemsidan och i WN. 
 

CS: Maten är kvar att planera, annars är allt färdigt. 
 

 
§ 9  Exteriördomarkonferens Spaniel  

Exteriördomarkonferensen anordnas 20-21 september. Karin Brostam 

Berglund är presentatör. JG ansvarar för tryck av material. Styrelsen 
beslutar att 200 exemplar beställs.     

 
§ 10  Presentationsfilm om Welsh Springer spaniel  

Styrelsen  ger JG och TH  i uppdrag att utreda de ekonomiska 
kostnaderna och eventuella möjligheter till sponsring för att producera en 

presentationsfilm. 
 

  



 
§ 11 Länkar på hemsidan 

För att klubben ska länka till uppfödares hemsidor finns villkor som  
måste uppfyllas. Kraven innefattar att uppfödaren skall ha en aktiv  

hemsida som uppdateras minst en gång/år och huvudsakligen innehålla  
information om uppfödarens kennelverksamhet. Om uppfödare ej har haft  

en kull på två år ska kennelnamnet tas bort från hemsidan (bli vilande).  
KH ges i uppdrat att uppdatera uppfödarlistan och kontakta de uppfödare 

som inte uppfyller villkoren. 
 

 
§ 12 Bokföring (omedelbar justering) 

Då vår kassör för tillfället inte orkar med bokföringen, på grund av 
sjukdom, beslutades det att annonsera på hemsidan efter någon som 

kan hjälpa till med bokföringen inom WSSK. TH fixar en annons till 
hemsidan.   

 

§ 13 Utbildning  
SSRK planerar ett genomföra utbildning för att bli viltspårsinstruktör samt 

en diplomeringsutbildning som kommer att erbjudas under 2014. 
Styrelsen beslutar att vid det kommande fysiska mötet arbeta fram en 

policy för vad som krävs om en medlem önskar att utbilda sig till 
instruktör för klubbens räkning.  

 

§ 14 Övrigt 

Inga övriga frågor behandlades. 
 

§ 15 Nästa möte 
 13- 14  september 2014, fysiskt möte, LT får i uppdrag att planera var. 

 
§ 16 Avslutning 

TH tackar för visat intresse och avslutar mötet  
  

   

Emelie Carlsson 

Sekreterare 

 

 

 Justeras 

  

  

Torbjörn Håkansson    Sara Lahti 

Ordförande   Ansvarig Utställning 

  


