
  

 

 

Protokoll för styrelsemöte Welsh Springer Spanielklubben 

Telefonmöte 2021-06-06 kl. 19:00 

Närvarande: 

Ordinarie ledamöter  

Björn Klefbohm (BK) 

Rigmor Långström (RL) 

Lena Torstensson (LT) 

Julia Nygren (JN) 

Inger Fjeldly (IF) 

Jenny Tenggren (JT) 

Suppleant 

Susanne Nilsson (SN) 

 

Ej närvarande 

Dan Axelsson (DA) 

Jenny Höök (JH)  

 

§1 Mötets öppnande  

Ordförande hälsar välkomna och förklarar mötet öppnat. 

§2 Val av sekreterare 

 JN utses till sekreterare.   

§3 Val av justerare 

 SN utses till mötets justerare. 

§4 Fastställande av dagordning 

 Dagordningen fastställs. Anmälda frågor skall meddelas minst 1 vecka innan styrelsemöte, 

 samt de frågor som skall behandlas skrivs in i dagordningen för mötet. 

§5 Inkommande och utgående skrivelser 

5.1 SSRK fullmäktige: Bra reportage finns på SSRKs hemsida.  

 Bl.a. planeras en domarkonferens 2021, diskussion kring frågan om ett medlemskap och 

 apportörens format (pappers eller nätversion). 

5.4 Brev till ordföranden, ytterligare information behövs. Tas upp på styrelsemöte i höst. 

5.5 SSRK önskar info på vår hemsida kring bl.a. domare och Ungdoms SM. BK informerar 

webadmin. 

5.6. Inkommande post har skickats ut kontunierligt udner perioden till hela styrelsen och 

beslut tas att det fortsatt skall vidarebefodras all inkommande mail till styrelsen. 

 



  

 

§6 Föregående protokoll 

 Föregående protokoll godkänns med smärre justeringar. 

§7 Åtgärdat och ännu ej åtgärdat 

 7.1 Åtgärdat 

  7.1.1 Presentationer finns på hemsidan. 

 7.1.2 Stämmaprotokoll finns nu på hemsidan. 

  7.1.3 Rasbeskrivningen är reviderad. 

  7.1.4 Samtliga styrelsemedlemmar har fått sina e-postadresser kopplade. 

  7.2.3 Avels- och uppfödarkommittén – 3st, Susanne Andersson, Margareta Edman 

  och Rigmor Långström. RL förbehåller att få komplettera kommittén när det är  

  möjligt. 

 7.2 Ännu ej åtgärdat 

  7.2.1 Detaljer och information inväntas för att få klart med banken. BK tar kontakt 

  snarast för att färdigställa detta.  

  7.2.2 BK undersöker möjlighet till digital signering av protokoll och dokument för 

  snabbare hantering.  

  7.2.3 JH skulle ha kontakt ang. apportering, avvaktar till nästa möte. 

§8 Övriga frågor 

8.1 Arbete med utvärdering och revidering av rasstrategin. Hälsoenkät skall ut till alla 

medlemmar per post, beslutat av föregående styrelse. Enkät till samtliga uppfödare per mail, 

handlar om utvärdering av nuvarande ras. 

8.2 All information som skall till hemsidan framöver skickas till webadmin samt cc:as till 

ordförande BK. 

8.3 Förslag med fysisk träff avvaktas med hänsyn till covid-19. 

8.4 Stadgarna innehåller ingen iformation om Avels- och uppfödarkommittén. RL tar fram en 

uppdragsbeskrivning till nästa möte (skickas ut 1v. innan nästa styrelsemöte). 

8.5 Uppfödarkonferens under verksamhetsåret? Kommittén kan ansvara för det sakliga 

innehållet men inte den praktiska planeringen. Senaste uppfödarkonferensen var i 

november 2019 med bl.a. information om ögon mm. från veterinär. Förslag på aktuella 

punkter: rasprotokollet, den stora valpboomen, bredare undersökning för avelsbasen när 

det föds så många valpar. Väntar in enkätens svarstid och tar beslut om detta nästa möte. 

8.6 Club show. Kort tid kvar av 2021 med tanke på covid-19 och lediga helger med möjlighet 

att hitta plats/lokal. Om det inte är möjligt 2021 kan det förberedas inför 2022. Kan någon 

aktivitetsgrupp vara intresserad? DA kontaktar aktivitetsgrupperna och återkopplar med en 

plan för Club show och försenat jubileum, som vi hjälps åt med. 

8.7 Rasbok (senaste från 2017), får avvaktas. 



  

 

§10 Nästa möte 

 Datum för nästa styrelsemöte sätts till 11 juli kl 19:00 

 

Mötet avslutas kl 20:30 

 

Vid protokollet 

 

_____________________________ 

Julia Nygren 

Sekreterare 

 

 

Justeras av 

 

____________________________   ____________________________ 

Björn Klefbohm     Susanne Nilsson 

Ordförande     Ledamot 

 


