
  
 

Protokoll för styrelsemöte Welsh Springer Spanielklubben 

Telefonmöte 2021-07-11 kl 19:00 

Närvarande: 

Ordinarie ledamöter 

Björn Klefbohm (BK) 

Rigmor Långström (RL) 

Lena Torstensson (LT) 

Julia Nygren (JN) 

Inger Fjeldly (IF) 

Jenny Tenggren (JT) 

Jenny Höök (JH) del av tid 

Suppleant 

Susanne Nilsson (SN) 

Ej närvarande 

Dan Axelsson (DA) 

 

§1 Mötets öppnande 

Ordförande hälsar välkomna och förklarar mötet öppnat. 

§2 Val av sekreterare 

JN utses till sekreterare 

§3 Val av justerare 

LT 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. I kallelsen skall det stå med att meddela ev. frånvaro. 

§5 Inkommande och utgående skrivelser 

5.1 SSRK: ny utställningsadministration, kritiken kommer digitalt.  

Utställningsadministrationen finns redan i Danmark. Styrelsen ställer sig bakom de uppdaterade 

anvisningarna. 

5.2 Inkommen skrivelse från flera rasklubbar inom SSRK som protesterar mot klubbens nya ordförandes 

uttalande på ledarsidan för Apportören gällande ett medlemskap.  

Welshklubbens styrelse beslutar att ställa sig bakom övriga rasklubbars skrivelse. 



  
5.6 Inkommande post har skickats ut kontinuerligt under perioden till hela styrelsen. 

§6 Föregående protokoll 

Föregående protokoll godkänns med smärre justeringar. 

Problem med postgången till sekreterare och därav uppdateringar till hemsidan. 

Övriga protokoll scannas in och skickas vidare. 

JH skall scanna och skickas till BK, JN & IF- JN ansvarar för detta och kontaktar BK och LT. 

§7 Åtgärdat och ännu ej åtgärdat 

7.1 Åtgärdat 

7.1.1 Club show, BK tar det med DA. LT ansvarar för att en skrivelse kring efterfrågan 

kring att anordna Club show kommer ut på hemsidan, så beslut kan tas under nästa 

styrelsemöte. En efterfrågan för aktivitetsgrupp för Club show senast sommaren -22. Pga. 

40-årsjubileum- rabatteras Club show för deltagarna. Informera även att styrelsen 

medverkar med kringaktiviteter. 

7.1.2 Information kring KM i jakt samt Rasbok till 2022 skall ut på hemsidan. Till Rasboken 

kan fina bilder förberedas nu. 

7.1 Ännu ej åtgärdat 

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

snabbare hantering. – Ej löst ännu, ingen websignering där lösningen är gratis. 

7.2.3 KM jakt. JH jagar mark och domare till Jakt. Tänkt att vara B-prov. AU-möte för 

beslut om datum innan nästa styrelsemöte om datum blir klart. 

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

§8 Övriga frågor 

8.1 Hur kommunicerar vi med medlemmarna? 

Sociala medier? Frågan bordläggs tills styrelsen fått igång alla sina rutiner. BK skriver ett 

inlägg i nyhetsbloggen hur styrelsens första tid har varit. 

8.2 Uppdrag avelsgruppen: Uppdragsbeskrivning skickad till styrelsen. 

Uppdragsbeskrivningen godkänns. Läggs som bilaga till protokollet. 

8.3 Uppdrag till övriga ledamöter: Ansvarsområdena skulle behöva en tydligare 

beskrivning av vad som ingår. Uppdragsbeskrivning skrivs av varje ledamot. Har funnits 

förut, ev. hos valberedningen, och skall tas upp på nästa styrelsemöte. 

8.4 Nya stående punkter till protokollet och dagordningen önskas så styrelsen kan ha 

uppföljning på detta varje möte per varje ansvarsområde. 

8.5 Arkiveringen bordläggs till kommande styrelsemöte. 



  
Finns på hemsidan att rapportera sjukdom hos sin hund för pärm till avelsansvarig men 

det har försvunnit. JN tar fram förslag på hur detta skall hanteras framöver. 

8.6 Miss i statut för årets lydnadswelshare. Poängberäkning för alla utom 3e pris i lydnad. 

Till nästa styrelsemöte presenteras 3e pris. 

8.7 Information/reklam för WSSK vid aktiviteter mm., en folder att lämna ifrån sig till nya 

medlemmar. Skall finnas hos valpförmedlingen men det vore bra om den fanns på 

hemsidan för att kunna skriva ut när det behövs. Lämpligt material kan undersökas till 

nästa möte LT och IF kollar med Torbjörn. 

8.8 Mailhantering styrelsen. Mailadressrena är kopplade, men det ska gå att använda 

@wssk.se-mailen att svara från. JN undersöker detta vidare med Torbjörn. 

8.9 Rasbok (senaste från 2017). Den skall ut var 5e år och om den ska in nu så behöver 

det in med uppgifter för att kunna komma ut nästa år. Undersöks nästa möte med DA. 

§10 Nästa möte 

Datum för nästa styrelsemöte sätts till söndag 22 augusti kl 19:00 

Datum för kommande styrelsemöte sätts till söndag 19 september kl 19:00 

Förslag för datum kommande styrelsemöte fysiskt 23-24 oktober kl 19:00 

Förslag för datum kommande styrelsemöte 21 november kl 19:00 

 

Mötet avslutas kl 20:45 

 

Vid protokollet 

 

______________________________ 

Julia Nygren 

Sekreterare 

 

 

Justeras av 

 

______________________________  _______________________________ 

Björn Klefbohm   Lena Torstensson 

Ordförande    Ledamot 



  
 


