
   
Protokoll för styrelsemöte, Welsh Springer Spanielklubben  
Telefonmöte, 151215 

 

Närvarande 

Torbjörn Håkansson (TH) 

Emelie Carlsson (EC) 

Bo Olofsson (BO) 

Lena Torstensson (LT) (deltog from § 8) 

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  
BO väljs till att justera protokollet. 
 
§ 3 Fastställande av dagordning  
Dagordningen fastställs. 

 
§ 4 Inkomna & Utgående skrivelser 
Inkomna och utgående skrivelser läggs till handlingarna, bilaga § 4. 

 
§ 5 Föregående protokoll  
Föregående protokoll läggs till handlingarna. 

 
§ 6 Spanielmöte 
Styrelsen beslutar att  
 
skicka AK på spanielmötet som hålls i samband med My Dog.  
 
§ 7 Inkomna motioner 
Det har inkommit tre motioner inför årsmötet. 
Motion 1, angående deltagarantal på KM. AK bereder motionen inför årsmötet och lämnar förslag till 
bemötande vid styrelsens nästa möte. 
Motion 2, angående officiellt viltspårskm. LJ bereder motionen inför årsmötet och lämnar förslag till 
bemötande vid styrelsens nästa möte. 
Motion 3, angående uppfödarlistan. JG och LT bereder motionen inför årsmötet och lämnar förslag 
till bemötande vid styrelsens nästa möte. 
 
 
 



   
§ 8 RAS 
Styrelsen fastställer enhälligt förslaget på RAS för 2016-2020 med omedelbar justering. Styrelsen 
beslutar att lägga ut RAS på hemsidan samtidigt som det lämnas in till SSRK.   
 
§ 9 Övrigt Avel 
1 hälsoenkät har inkommit till avelsansvarig. 
 
§ 10 Anhållan, dispens aspirantdomare vid enskilt tillfälle 
Styrelsen har inget att erinra. TH besvarar Lena Rollmar, SSRK. 
  
§ 10,5 Ansökan preparandkurs 
Styrelsen är eniga om att Gudrun Brunnström är lämplig. De andra två sökande är inte kända av 
styrelsen. TH besvarar. 
 
§ 11 Aktivitetsgrupper 
Emelie Carlsson är inte längre ansvarig för aktivitetsgruppen i Östergötland.  
 
§ 12 Allroundwelshen 
Inga medlemmar har skickat in några resultat ännu. 
 
§ 13 Nästa möte 
Nästa möte hålls 21/1.  
 
§ 14 Mötet avslutas 
TH avslutar mötet. 
 
 
 
 
 
 

Emelie Carlsson     

Sekreterare   

 

Justeras av    

 

 

 

 

 

 

Torbjörn Håkansson   Bo Olofsson 

Ordförande     Utställningsansvarig 

 


