
 
Protokoll för styrelsemöte, Welsh Springer Spanielklubben 

Fysiskt möte Kyrkekvarn, Sandhem, 140914 

 

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 

 

Frånvarande 

Suppleanter 

Kristina Håkansson KH 

 

§ 1 Mötets öppnande 

TH välkomnar alla och förklarar mötet öppnat 

 

§ 2 Val av justerare för mötet 

LJ väljs att jämte ordförande justera protokollet 

 

§ 3 Dagordning 

Dagordningen har sänts ut inför mötet, efter diskussion beslöts det att 

behålla samtliga punkter på dagordningen i föreslagen ordning. 

 

§ 4 Föregående protokoll 

Ändring av protokoll 23 april enligt paragrafnotering på hemsida. 

Ändringen innefattar ett förtydligande under § 5. Skrivelsen berör de 

inofficiella utställningar där alla raser får delta, och således inte den typ av 

inofficiella utställningar som WSSK arrangerar. 

 

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna. 

 

 

 

 

 



 
§ 5 In- och utgående skrivelser  

 

För beslut: 

Remiss Jakt, regelrevidering år 2017. Torbjörn får i uppdrag att 

besvara remissen på styrelsens vägnar. Svaret redovisas på nästa 

styrelsemöte. 

Ansökan om utökat rasregister: Styrelsen tillstyrker Svante Frisk som 

domare. Torbjörn meddelar SSRK. 

 

Stockholms hundmässa 13-14 december: Styrelsen anmäler WSSK till 

Stockholms hundmässa. Sara Lahti kontaktar Stockholms aktivitetsgrupp 

för att få fram en samordnare lokalt.  

 

Regelrevidering agility, (inkom 2014-09-03). Lena Torstensson läser 

igenom regelrevideringen och kommer med förslag på eventuellt yttrande 

till nästa styrelsemöte. 

 

Skrivelse medlemmar/funktionärer 

Skrivelse från medlem angående Purinas hundrasbibliotek. Mer 

information under § 6 Avel & uppfödarkommitté. 

Två förfrågningar har inkommit angående vad som gäller för att få stå 

med på trimlistan i welshnytt. Mer information vid § 12. 

Bokföringshjälp, en förfrågan: En enskild firma har meddelat intresse. 

Torbjörn får i uppdrag att ta kontakt med intressenten för att få en 

prisuppgift tills nästa styrelsemöte. 

Skrivelse från medlem angående gåvomedlemskap. Mer information under 

§ 17. 

 

SSRK 

Protokoll från HS möte 2014-04-12 

Protokoll från Viltspårskomittén 2014-04-06 

SSRK/ SKK 060-126 Auktorisationer Exteriördomare 2014-05-28 

SSRK 065-043 Särskilda rasspecifika domaranvisningar 

SSRK/SKK 090-352 Lista över personer som inte får/bör bli medlemmar 

inom SKK-organisationen utan disciplinnämndens tillstyrkan 

 

090-353 Personer som är uteslutna ur SKK-organisationen 

090-354 Personer som tilldelats varningar from år 2011 



 
090-355 Personer som tidigare varit uteslutna och som nu tillstyrkts 

återinträde i SKK-organisationen 

Info om SDR (inkom 2014-06-05) 

 

SSRK/SKK 010-061 inbjudan till utbildning för ordf, sekr, kassör. Eftersom 

den anordnades i Umeå var det inte aktuellt. 

SSRK 050-016 Avauktorisation, viltspårsdomare 

SSRK UT 010-062 Minnesanteckningar från SSRK representantskapsmöte 

17-18 maj 2014. 

SSRK 075-020 Jakthundsartikel 

SSRK UT 040-011 Remiss gällande förslag till ändringar i 

jaktprovsbestämmelser för spaniels låsningsperioden 2017-2022 

SSRK/ SKK UT010-066 Hamiltonplaketten 2015 

SSRK/ SKK UT010-067 SKK:s förtjänsttecken 2015 

SSRK/SKK 060-139 Exteriördomare/ Auktorisationer 

SSRK/SKK 090-371 Tillträdesförbud inom SKK-organisationen 

SSRK UT070-030 Diplomeringsutbildning i Småland 

Protokoll SJK 2014-05-05 

Bilaga 1,2,3 till protokoll SJK 2014-05-01 

Protokoll HS-möte 2014-05-17 

Utställningsprogram 2016 

SSRK/SKK 060-143 Auktorisationer/exteriördomare 

SSRK UT060-145 Utställningsprogram 2017 

Bilaga, anmälningsblankett Stockholms hundmässa (inkom 2014-08-28) 

Inbjudan till viltdag (2014-08-25) 

Info om FCI Judges Directory (inkom 2014-09-11) 

 

SKK Information 

SKK 060-129 Protokollsutdrag nr 3/2014 

SKK Nyhetsbrev Utställningskommitté (inkom 2014-05-19) 

SKK Nyhetsbrev utställningskommitté (inkom 2014-06-18) 

SKK Nyhetsbrev Utbildningskommitté nr 2 (inkom 2014-09-02) 

Inbjudningar från Stockholms kennelklubb (2014-06-23) 

Nyhetsbrev juli 2014, Kommittén för hundars mentalitet (2014-07-23) 

Infobrev köpa ”Hundavel i teori & praktik” (2014-09-02)  

 Uppdaterad handbok för utställningsansvariga (SRD-kommittén inkom 

2014-07-16) 

 

 



 
SBK 

Regelkonferens lydnad och bruks (inkom 2014-08-07) 

 

§ 6 Rapporter 

Ordförande: Mottagit skrivelser samt haft kontakt med webansvarig. 

V.Ordförande: Inget att rapportera  

Sekreterare:  Löpande vidarebefodring av post 

Kassör: Resultatrapport, 20 stycken fler medlemmar nu jämfört med 

årsskiftet. Gåvomedlemsskapet är något färre nu jämfört med förra året. 

Ekonomin är i god balans.      

Avel- & Uppfödarkommitté: JG har kontaktat Pro Plan angående 

hundrasbiblioteket eftersom informationen om rasen i biblioteket är 

felaktig. JG kontaktar och skickar en skrivelse till Pro Plan i Finland för att 

få reda på vilka källor som använts i rasbiblioteket.  

Information angående RAS och Exteriördomarkonferens finns i § 10 & 11. 

 

Utställning: Önskemål om att anordna Open Show har inkommit. Mer 

information § 13. 

Viltspår: Inget att rapportera 

Agility: Fortsatt kontakt med motionären som inte fick sin motion 

behandlad vid årsmötet 2014. Regelöversyn påbörjad inför den 

kommande regelrevideringen 2017.  

Lydnad: Inget att rapportera 

Rallylydnad: Inget att rapportera 

Jakt: Inget att rapportera 

Utbildning/allroundwelshen: En förfrågan om tolkning avseende enkelt 

vattenprov har kommit in. Svaret på detta är att det är nybörjarprov 

vatten som avses. 

Aktivitetsgrupper: En ny aktivitetsgrupp kommer att starta upp i 

Sundsvall.  

Medlemsregister: Det har inkommit en förfrågan om det är tillåtet att ge 

bort gåvomedlemskap till utländska valpköpare. Styrelsen förtydligar att 

det är tillåtet. 

 

 

§ 7 KM 2014 

Jakt: Inför KM är det 8 Welsh springer spaniels anmälda. 



 
Agility/Lydnad/Rallylydnad: För närvarande är det 2 anmälda till 

agility, 4 i rallylydnad, 3 i lydnad, varav 2 starter i klass 2 och 1 i klass 1. 

SL sammanställer PM. 

Viltspår: Det är för närvarande 8 anmälda i viltspår. 

  

§ 8 Statuer och RoA för CS och OS 

JG har sammanställt Råd och anvisningar för att anordna Club show samt 

Open show. Alla i styrelsen läser igenom materialet inför nästa 

styrelsemöte så att eventuella justeringar kan göras innan beslut.  

 

§ 9 Pälsvårdshäfte 

Sara fortsätter arbetet med häftet.  
 

§10 RAS 

Kommittén är nu fastställd. Kommittén har haft ett första telefonmöte. 

Fysiskt möte planeras i oktober/november för att färdigställa det sista 

innan RAS lämnas för remiss.  

 

§11 Exteriördomarkonferens Spaniel 

Ett stort tack till Karin Brostam som har gjort ett riktigt bra jobb med 

arbetet inför exteriördomarkonferensen  

 

§12 Priser kommersiella annonser 

Eftersom det inkommit förfrågan om att delta på trimlistan (Welshnytt) 
har styrelsen beslutat att man måste vara medlem i klubben samt ha/ 

haft welsh springer spaniel sedan tidigare. Styrelsen bedömer att det inte 
finns behov av kommersiella annonser i tidningen (undantaget 

sponsorsamarbeten). 

 

§13 Annonser/ Reklam Hemsidan 

Apportera för cancer: Styrelsen ställer sig positiva till initiativet men anser 

att initiativ av denna typ framöver inte kan ges plats på hemsidan. Det är 

klubbens egna arrangemang och arbete som ska synas hemsidan. 

Torbjörn kontaktar webbansvarig angående vilka aktiviteter som ska 

finnas förstasidan på hemsidan.  

  

§14 Open Show Stockholm 

Open Show anordnas den 18 oktober av aktivitetsgrupp norra Stockholm i 

Upplands Väsby. Det är en inomhusutställning med Jan Törnblom som 

domare. Styrelsen beslutar även efter funktionärernas förslag att mätning 



 
av alla hundar kommer att ske för få ett bättre underlag till arbetet med 

RAS. Det måste dock säkerställas att resultaten från mätningarna 

anonymiseras, samt att det är frivilligt. Mätning sker endast på hundar 

mellan 2 och 8 år. 

 

§15 Aktivitetsgrupper 

Under mötet diskuterade styrelsen om tillvägagångssätt för att öka 
aktiviteten i aktivitetsgrupperna. TH ser till att skicka ut kontaktuppgifter 

till övriga i styrelsen så att vi kan kontakta de aktuella 
aktivitetsgruppsansvariga så att det finns en aktuell lista med 

aktivitetsgruppsansvariga. Vidare beslutades det att klubben i samband 

med årsmötet ska försöka anordna en kick-off för de som är ansvariga i 
aktivitetsgrupper. SL och EC tar ansvar för att planering av kick-off. 

Styrelsens förhoppning är att dessa kan motivera fler att engagera sig i 
aktivitetsgrupper.      

 
Under mötet diskuterades även att undersöka möjligheter att samarbeta 

med Studiefrämjandet. Vidare diskuterades även att det i varje 
aktivitetsgrupp ska utses en huvudansvarig för gruppen som kan sköta 

kontakten med styrelsen, styrelsen ser dock positivt med flera 
aktivitetsgruppsansvariga inom varje grupp men ser fördelen med att 

kontakten sker med en person.   
 

§16 Befattningsbeskrivningar 
De befattningar som inte har färdigställda befattningsbeskrivningar ska 

snarast formulera dessa och maila dem till TH. 

 

§17 Medlemsregister  

TH kontrollerar prisuppgift för att lägga medlemsregistret på samma ställe 

som SSRK. 

 

§18 Medlemsrekrytering 

Cirka 100 nya gåvomedlemmar kommer till klubben varje år, den stora 
utmaningen är att behålla dessa medlemmar på längre sikt. Styrelsen 

beslutar att uppfödarna ska premieras för att de betalar gåvomedlemskap 
(för en hel kull, undantaget eventuella köpare som redan är medlemmar) 

till sina valpköpare. De ska premieras med en helsidesannons i Welshnytts 
julnummer det år som gåvomedlemskapet ges.  

 
Det har inkommit en skrivelse från en medlem angående ålder på valpen 

vid gåvomedlemskap. Styrelsen är överens om att en valp ska betraktas 
som valp ända fram till nio månader. Detta skulle innebära att man kan ge 

bort ett gåvomedlemskap även om valpen säljs efter att den är fyra 



 
månader gammal. Då styrelsen bedömer att det är en fråga som ska 
behandlas på årsmötet, då det är kopplat till medlemskapet skriver Emelie 

proposition till årsmötet. Torbjörn tar kontakt med skrivelsens avsändare. 
 

 
 

§19 Informationsmaterial, montrar vid mässor 
Styrelsen diskuterade förslaget till gemensam design på våra montrar vid 

de olika mässorna. Styrelsen konstaterar att montern bör se annorlunda 

ut på olika mässor. SL justerar backdropens design, för My Dog och Stora 
Stockholm, snarast så att beställningen kan levereras innan Stockholms 

hundmässa. Därefter beslutades det även att det ska finnas vykort i 
montern med information om rasen. ABG undersöker prisuppgift för 

backdrop och vykort. TH utformar förlag till backdrop för montern på 
Bosjökloster. 

 
Broschyren ”Klubben för alla” bör utvecklas. TH tar på sig ansvaret att ta 

fram ett förslag på ett uppdaterat informationsmaterial (under en längre 
period).   

 

§20 WSSK 35 år 
SL tar fram och designar ett förslag på logga tills nästa styrelsemöte. Alla 

i styrelsen funderar på hur jubileet kan firas till nästa möte. Ett förslag 
som diskuterades är en aktivitetshelg i samband med CS där 

medlemmarna kan testa på olika aktiviteter. 
 

 

§21 Instruktörsutbildningskurser och regelverk för egna kurser 
I nuläget ser man i styrelsen positivt på att medlemma anmäler sig till 

instruktörskurser inom SSRK/SKK men styrelsen beslutar att ingen 
ersättning ska utgå från klubben.  

 
Då det finns god kompetens lokalt inom WSSK/SSRK i de olika delarna av 

Sverige så bör man vid anordnandet av kurser inom WSSK främst anlita 
denna kompetens. Vid interna kurser ska instruktörer alltid erhålla 

reseersättning och ersättning för utlägg, samt vid behov mat och logi.  
 

§22 Facebook  

Styrelsen diskuterade huruvida WSSK har nytta av en facebooksida för att 
få ut klubbens information. Styrelsen konstaterar att det inte finns ett 

behov av en Facebooksida som administreras av WSSK i nuläget.  
 

 

 



 
§23 Webshop 
TH presenterade ett förslag på en enklare webbshop som kan hanteras på 

nuvarande domän, alternativt en ny adress. Aktuellt upplägg kan troligen 
även användas för registrering/betalning av medlemskap och anmälan till 

klubbens arrangemang. TH gavs i uppdrag att vidare undersöka 
möjligheterna att använda webbshop genom direktbetalning till antingen 

klubbens konto i pg-konto eller annan banklösning. 
 

§24 KM/CS/OS 2015  

Planeringen startar efter att årets tävlingar genomförts. Skaraborg har 
meddelat intresse angående CS. Styrelsen ser positivt på denna 

intresseanmälan. CS går av stapeln i augusti 2015.  
  

Styrelsen ser ett problem med att nuvarande tid för ClubShow krockar 
med ett antal större utställningar. Genom att byta helg för ClubShow kan 

denna risk reduceras. Då de officiella utställningarna fastställs år i förväg 
kan det finnas anledning att ändra regelverket så att helgen för ClubShow 

fastställs på årsmötet två år innan aktuell ClubShow. Styrelsen beslutar 
att JG får i uppdrag att ta fram ett förslag på reviderat regelverk för 

ClubShow där detta beaktas. 
 

§25 Årsmöte 2015 

Preliminärt 21-22 Mars 2015 och i Göteborg. Exakt plats och tid bestäms 

vid nästa styrelsemöte. SL undersöker lokal i Göteborg.  

 

§26 Arbetssätt i styrelsen 

LT får SKKs posten så att sortering görs där. EC sorterar SSRKs post till 
de ansvariga för beredning. Ordföranden ska även få kopia på all post.  

 
För att förtydliga och sortera mailen ytterligare kan man använda fyi (for 

your information) och fya (for your answer) i ämnesraden på mail som är 
högprioriterade.  

 

WN: Material till welshnytt. En grundläggande planering behövs för att 
planera innehållet i tidningen på längre sikt. Förslag på innehåll: Ägare 

och uppfödarpresentationer, aktiveringstips, reportage från årsmöte, 
utställning för nybörjare, intervju av aktivitetsgrupp. Styrelsen tar 

gemensamt fram en plan för 2015. 
 

Årshjulet: Torbjörn tar fram ett för resten av året tills nästa styrelsemöte.  
TH uppmanar alla att påbörja verksamhetsberättelse redan efter att årets 

KM genomförts. 

 



 
§27 Regelöversyn gällande regler 

Alla ser över de regelverk som ligger inom respektive ansvarsområde tills 

nästa möte. Översynen ska göras med aspekten att samtliga KM ska gå i 

en klass för varje gren, detta för att slippa koefficienterna som försvårar 

uträkning. Regelrevidering bör vara slutfört till årsskiftet för att kunna 

presenteras för årsmötet. Det är ledamöternas ansvar att ta fram ett 

förslag till nästa möte så att styrelsen gemensamt kan diskutera och 

genomföra eventuella förslag innan årsmötet.  

§28 Övrigt 

Under övrigt fördes en diskussion om hur klubben kan locka fler 

medlemmar till kommande Club show.  

 

§29 Nästa möte 

28 oktober 2014, telefonmöte 

 

§30 Avslutning 

TH tackar för visat intresse och avslutar mötet. 
 

 

Emelie Carlsson 

Sekreterare 

 

 

Justeras  

 

 

Torbjörn Håkansson   Lena Johansson 

Ordförande   Viltspårsansvarig 

 


