
   
Protokoll för styrelsemöte, Welsh Springer Spanielklubben  
Telefonmöte, 151022 

 

Närvarande 

Torbjörn Håkansson (TH) 

Emelie Carlsson (EC) 

Bo Olofsson (BO) 

Lena Torstensson (LT) 

Birgitta Limnefelt Sundin (BLS) 

Lena Johansson (LJ) 

Anne Blomster Gunnarsson (ABG) 

 

Suppleant 

Jan Gustavsson (JG)  

Anita Korvela (AK) 

 
§ 1 Mötet öppnas 
TH öppnar mötet. 
 
§ 2 Val av justerare  
BLS väljs till att justera protokollet. 
 
§ 3 Fastställande av dagordning  
Dagordningen fastställs. 

 
§ 4 Inkomna & Utgående skrivelser (2015-08-17-2015-10-18) 
Inkomna och utgående skrivelser läggs till handlingarna, bilaga § 4. 

 
Styrelsen beslutar att 
 
bilagor inte kommer att läggas ut på hemsidan. Medlemmar som önskar ta del av dessa kan kontakta 
styrelsen.  
 
§ 5 Föregående protokoll  
Föregående protokoll läggs till handlingarna. 

 
§ 6 Äldre beslut 
TH går igenom äldre styrelseprotokoll till nästa möte för att kontrollera vilka beslut som ännu inte 
fått ett avslut.  
 
§ 7 Hemsidan, Uppfödarutbildning  
Styrelsen beslutar att 
 
TH ser till att informationen avseende hur man kan erhålla en symbol, jämte kennelnamnet, för 
genomgången uppfödarutbildning läggs ut på hemsidan. LT tar emot intyg som visar att uppfödare 
gått SKK:s utbildning, när dessa har kontrollerats så kommer uppfödaren att erhålla en symbol vid sitt 
kennelnamn. 



   
 
§ 8 Årsmöte 2016 
Styrelsen beslutar att 
 
målsättningen ska vara att anordna årsmötet i Jönköpingstrakten under mars. EC får i uppdrag att 
hitta en lokal. Datum fastställs utifrån tillgänglighet på lämplig lokal. 
 
§ 9 Julannonser 2015 
2014 beslutade styrelsen att de uppfödare som gett gåvomedlemskap under året ska få en 
helsidesannons i Welshnytt. Detta gäller tillsvidare. EC ser till att informationen kommer ut på 
hemsidan. 
 
§ 10 Årshjulet  
TH informerar om årshjulet för styrelsens arbete som tagits fram. Informationen läggs till 
handlingarna. 
 
§ 12 Budget 2015/Resultat 2015  
Ekonomin är i balans. 
 
§ 14 Medlemsstatistik per 2015-10-18 
855 Svenska medlemmar inklusive familjemedlemskap. 23 utländska medlemmar.  
 
§ 16 RAS  
Justeringarna i RAS fortgår enligt plan, justeringar pågår efter avelsträffen samt efter synpunkter från 
Maria Köhlström, Avelsansvarig SSRK. Justeringar är främst på "ögondelen" samt visa småjusteringar 
från SSRK. Detta beräknas vara klart under slutet av oktober, under början av november går avels- 
och uppfödarkommittén genom justeringarna en sista gång. Därefter kommer RAS att presenteras 
för styrelsen. 
 
§ 17 Avelsträff  
JG informerade om genomförd avelsträff. Cirka 30 deltagare var närvarande och erhöll en föreläsning 
om PLD av Berit Wallin-Håkansson. Efter föreläsningen diskuterades problematiken med PLD hos 
welshen, vidare informerade JG om pågående arbete med RAS. Anteckningar ifrån träffen kommer 
läggas ut på hemsidan.  
 
På avelsträffen framfördes det önskemål om att en avelsträff ska äga rum vartannat år. Styrelsen ser 
över möjligheterna, samt ser positivt på detta. 
 
Styrelsen beslutade att lägga informationen till handlingarna. 
 
§ 18 Övrigt Avel 
Ifrån RAS-dokumentet kommer vi hänvisa till hemsidan och dokumentet med welshens sjukdomar 
för att inte behöva ompröva RAS på nytt (under pågående låsningsperiod) vid eventuella ändringar. 
Regler för valphänvisningen ska också ses över och vid behov revideras så att den är kompatibel med 
RAS. 
 
§ 19 Anhållan om tillfällig auktorisation som examinator  
Styrelsen har per e-post den 20 oktober tillstyrkt förfrågan från SSRK angående dispens för Arne Foss 
som examinator på WSS, vid utställningen i Mjölby.  



   
 
§ 20 Ansökning till preparandkurs 
Urban Pettersson har tillfrågat styrelsen om WSSK stödjer hans ansökan om att utbilda sig till 
exteriördomare för Welsh Springer Spaniel. Styrelsen har meddelat Urban att WSSK står bakom hans 
ansökan och önskar honom lycka till. 
 
§ 21 CS 2015  
TH och JG informerade om genomförd CS. 
 
Informationen läggs till handlingarna.  
 
Styrelsen tackar alla sponsorer, Aptus, Himla, Royal Canin, Agria, Arken Zoo Infra City, Dogman, 
Lindwalls Kaffe, Monica Schultz samt Otos AB.  
 
Styrelsen tackar även arrangörer och deltagare som gjorde detta möjligt! 
 
§ 23 KM VILTSPÅR 
LJ informerade om genomfört KM i Viltspår 
 
Informationen lades till handlingarna. Styrelsen tackar sponsorerna Otos AB, Royal Canin, Hööks och 
Hundens hus. 
 
Ett stort tack till deltagarna, samt ett stort grattis till pristagarna. 
 
§ 25 KM AGILITY/LYDNAD/RALLYLYDNAD 
AK informerade om genomfört KM för Agility, Lydnad och Rallylydnad 
 
Styrelsen tackar sponsorerna Otos AB, Royal Canin, Hööks och Hundens hus. 
 
Ett stort tack till deltagarna, samt ett stort grattis till pristagarna. 
 
§ 27 KM JAKT 
TH informerade om KM i Jakt ställts in på grund av att inga anmälningar inkommit. 
 
Informationen lades till handlingarna. 
 
§ 28 Övrigt Jakt  
TH fortsätter planering av kurser inför nästa år. 
 
§ 29 Utbildning 
LT informerade om planerna för en viltspårskurs under 2016.  
 
§ 30 Aktivitetsgrupper  
 
Dalarna har fått en ny aktivitetsansvarig. ABG informerade om arbetet med att få fler aktiva 
aktivitetsgrupper, samt få dem att redovisa genomförda träffa i Welshnytt. 
 
Informationen läggs till handlingarna.  
  



   
§ 31 Information  
TH informerade om innehållet i kommande Welshnytt. 
 
§ 32 Nästa sammanträde 
Nästa sammanträde sker i slutet av november alternativt tidigt i december.  
 
§ 33 Mötet avslutas 
TH avslutar mötet 
 
 
 
 
 

Emelie Carlsson     

Sekreterare   

 

Justeras av    

 

 

 

 

 

 

Torbjörn Håkansson   Birgitta Limnefelt Sundin 

Ordförande     Kassör 

 


