
  
Protokoll för styrelsemöte, Welsh Springer Spanielklubben  
Telefonmöte, 150820 

 

Närvarande 

Torbjörn Håkansson (TH) 

Emelie Carlsson (EC) 

Bo Olofsson (BO) 

Lena Torstensson (LT) 

Birgitta Limnefelt Sundin (BLF), § 1-18 

Lena Johansson (LJ) 

 

Suppleant 

 Jan Gustavsson (JG) § 20 - 30 

Anita Korvela (AK) 

 

Frånvarande 

Anne Blomster Gunnarsson (ABG) 

 

§ 1 Mötet öppnas  

TH öppnar mötet. 

 

§ 2 Val av justerare  

Anita Korvela väljs till att justera protokollet.  

 

§ 3 Fastställande av dagordning  

Dagordningen fastställs. 

 

§ 4 Inkomna & Utgående skrivelser (2015-05-25 – 2015-08-13)  

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

 

§ 5 Föregående protokoll 2015-05-26  

Föregående protokoll läggs till handlingarna. 

§ 6 Genomgång av uppdragslista 

  

§ 7 Budget 2015/Resultat 2015  

Ekonomin är i balans.  

 

§ 8 Avslut Handelsbanken  

BLS har avslutat kontot hos handelsbanken, bankgironumret är överfört till Länsförsäkringar Bank. 

 

§ 9 Otydliga inbetalningar 

BLS berättar att det ibland är svårt att tyda inbetalningar till klubbens arrangemang såsom KM och 

CS. 

  

§ 10 Medlemsstatistik per 2015-08-13 



  
851 Svenska medlemmar inkl. familjemedlemmar. 
20 utlandsmedlemmar 
 

§ 11 Diarium 

Ge feedback till EC angående det nya diariumet snarast så att allt kan diarieföras på ett korrekt sätt. 

Alla styrelsemedlemmar ansvarar för att skicka inkommande post som ska diarieföras till sekreterare. 

 

§ 12 RAS 

Avels- och uppfödarkommittén kommer att gå igenom de inkomna remisserna (12st) snarast och 

kommittén kommer att sammanställa dessa och föra in de bitar som är relevanta i samråd med 

Maria Köhlström ifrån SSRK. Det slutgiltiga materialet som skickas in till SSRK kommer att läggas ut på 

hemsidan. 

 

§ 13 Avelsträff 

Information kommer ut på hemsidan inom kort. Ämnena för träffen är Ögon och RAS. 

 

§ 14 Ansökan Domare (omedelbar justering) 

Styrelsen beslutar att  

 

tillstyrka Jan-Erik Ek. TH meddelar SSRK samt Jan-Erik Ek. 

 

§ 15 CS i framtiden 

Diskussion och fundering angående att göra Club Show officiellt för att locka fler deltagare.  

 

Styrelsen beslutar att 

utreda när WSSK tidigast kan anordna Club show som officiell utställning, förutsatt att årsmötet 

beslutar att så ska ske. TH kontaktar SSRK för mer information. 

 

§ 16 CS 2015 

Ytterligare information angående Club Show kommer inom kort på hemsidan.  

 

§ 17 Priser KM  

Styrelsen beslutar att 

 

vinnaren får en profilprodukt från WSSK som är ”unik”. EC tar fram ett förslag. 

EC får i uppgift att ta fram en profilprodukt till respektive KM-gren (med i punkt 20,23 och 25) 

 

Styrelsen beslutar att  

BO tar kontakt med Royal angående sponsring inför KM. 

 

§ 18 Kurs i Viltspår (Birgitta lämnar) 

LT berättar om planeringen av kurs i viltspår.  

 

§ 19 Priser KM Viltspår 

Styrelsen beslutar att 



  
 vinnaren får en profilprodukt som är ”unik”. EC tar fram ett förslag. 

EC får i uppgift att ta fram en profilprodukt till respektive KM-gren. 

 

§ 20 Övrigt Agility/Lydnad/Rallylydnad (Janne kom in) 

AK berättade vad som är kvar att fixa inför KM. Skrivare saknas ännu till lydnaden. 

 

§ 21 Priser KM Agilty, Rallylydnad och Agility 

Styrelsen beslutar att 

 vinnaren får en profilprodukt som är ”unik”. EC tar fram ett förslag. EC får i uppgift att ta fram en 

profilprodukt till respektive KM-gren. 

 

§ 22 Spanieldomarkonferens 15-16 augusti 

TH redovisade kort ifrån konferensen. Två rasklubbar närvarande, Cocker och Welsh springer spaniel. 

TH skriver även en artikel i WelshNytt angående konferensen. 

 

§ 23 Vattenprov  

Klubben anordnar vattenprov den 12 september, på Molstaberg. Mer information finns på SSRKProv. 

 

§ 24 Kurshelg Jakt 29-30 augusti  

6 anmälda welshar, totalt 11 hundar anmälda. 

 

§ 25 Jaktkurs 2016 

Kontakter är tagna för att även nästa år anordna en jaktkurs från WSSK även nästa år, förhoppning 

att även kunna anordna något på västsidan. 

 

§ 26 Redaktör WelshNytt (omedelbar justering)  

En intresserad har hört av sig, styrelsen beslutar att  

 

Dan Axelsson får ta över ansvaret from nummer 4, samt att arvodet är det samma som för tidigare 

redaktör, dvs 4000 kr per nummer. TH tar kontakt med honom. 

  

§ 27 Hemsidan, uppfödarlistan 

LT har uppdaterat kontaktuppgifterna på uppfödarlistan. LT ser till hemsidan uppdateras.  

Styrelsen beslutar att återremittera frågan för hur uppfödarnas kunskaper ska styrkas på hemsidan.  

 

§ 28 Rasboken (Omedelbar justering) 

Föreligger förslag att priset sänks på rasböckerna från 2012 eftersom att rasböckerna är gamla.  

 

Styrelsen beslutar att  

sälja den för 20kr samt ta med den som pris i KM. TH meddelar Carsten och Marita detta. 

 

 

 

 

 



  
ÖVRIGT  

§ 29 Nästa sammanträde 

 Nästa möte ordinarie möte i oktober, vid behov kallas det till ett separat möte för RAS. 

 

§ 30 Mötet avslutas  

TH avslutar mötet  

 

 

 

 

Emelie Carlsson     

Sekreterare   

 

Justeras av    

 

 

Torbjörn Håkansson   Anita Korvela 

Ordförande     Suppleant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


