
  
 

Protokoll för styrelsemöte Welsh Springer Spanielklubben 

Telefonmöte 2021-10-24 kl. 19:00  

Närvarande: 

Ordinarie ledamöter  

Björn Klefbohm (BK) 

Rigmor Långström (RL) 

Lena Torstensson (LT) ansluter till punkt 8. 

Julia Nygren (JN) 

Inger Fjeldly (IF) 

Jenny Tenggren (JT) 

Jenny Höök (JH) 

Suppleant 

Susanne Nilsson (SN) 

 

Ej närvarande 

Dan Axelsson (DA) 

 

§1 Mötets öppnande  

Ordförande hälsar välkomna och förklarar mötet öppnat.  

§2 Val av justerare 

IF utses till mötets justerare. 

§3 Fastställande av dagordning 

 Dagordningen fastställs med följande tillägg: 

• Funktionärsträffen 20-21/11 under övriga frågor på punkt 9. 

• Kritik från utställning under övriga frågor punkt 9. 

 Anmälda frågor skall meddelas minst 1 vecka innan styrelsemöte, samt de frågor som skall 

 behandlas skrivs in i dagordningen för mötet. 

§4 Föregående protokoll 

 Föregående protokoll godkänns. 

§5 Inkommande och utgående skrivelser 

5.1. Samtliga styrelsemedlemmar bör kontinuerligt kontrollera skräpposten då det förekommit 

mailproblem på senaste. 

5.2. Två inkommande skrivelser från medlemmar:  

5.2.1.  BK svarar i samråd med styrelsen två inkommande skrivelser från medlemmar.   

5.3. Inget övrigt inkommande. 

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

 



  
§6 Rapporter 

6.1 Ordförande - BK 

6.1.1 Inget övrigt att rapportera. 

 

6.2 Vice ordförande - RL 

6.2.1 Inget att tillägga, avvaktar avelsdelen. 

 

6.3 Kassör - LT 

6.3.1.1 Ej närvarande vid punkt. 

 

6.4 Sekreterare - JN 

6.4.1  

6.4.2 Eftersöker tidigare arkivpärmar som skall finnas hos föregående sekreterare.  

6.4.2.1 Ta kontakt igen och se hur de gjorde då. IF kan hämta om det är 

överskådlig mängd och ta med till fysiska. 

6.4.3 Punkt 6.4.1-6.4.4 från föregående möte kvarstår med ovanstående tillägg. 

 

6.5 Uppfödar- och avelskomittén - RL 

6.5.1 Utvärdering av nuvarande RAS. Består bl.a. av dokumentgranskning, enkät 

till uppfödarna.  

6.5.1.1 Förbättringsområde: Utvärdering till nästkommande arbete.  

6.5.1.2 Dokumentgranskningen: granska klubbens genomförande av RAS. 

Saknas uppgifter om verksamhetsåtgärder med anledning av RAS. 

Saknas uppgifter i styrelseprotokoll förutom en notering 2017 av 

mindre relevans. Ett skäl till bristerna kan vara att nuvarande RAS 

saknar plan för uppföljning. Arbetet brister i systematik. RAS bör 

uppfatta en plan för uppföljning. Relevant område i styrelsen bör 

skriva punkter för RAS och vara en stående punkt på 

styrelsemötena. 

6.5.1.3 Uppfödarenkäten: svar från 12 av drygt 60. Avstår från att göra 

analys av resultatet på grund av det låga intresset. De svarande 

består till största del av ledamöter och deltagare i uppfödar- och 

avelskommittén. 

6.5.1.4 Hälsoenkäten: sista svarstiden 1/10 så svar sammanställs. 

Svarsfrekvens för låg för att göra analys. 

6.5.1.5 Övergripande utifrån avelsdata: Inavelsgrad, kullstorlek och fertilitet 

är sammanfattade. Exteriören är inget problemområde. Mentalitet 

och jaktegenskaper kvarstår att skrivas. 

6.5.2 Förväntat utfall: Tydligare prioriteringar. I dagsläget är allting prioriterat och 

det är ingen strategi. Prioriteringslista skrivs och kvarvarande blir övriga mål.  

 

6.6 Ledamot Viltspår, Utbildning - IF 

6.6.1 Information på hemsidan bör ses över, det finns viss inaktuell information.  

6.6.1.1 IF kontaktar webadmin. 

 

 

 



  
6.7 Ledamot Aktivitetsgrupper - JT 

6.7.1 Kennet Gustavsson i Västergötland skickat in bilder från den senaste 

aktiviteten till DA, fick inte svar och kontaktade JT. JT får ingen kontakt med 

DA och Kennet hör av sig igen. Svårt att engagera medlemmar att skicka in 

material om de inte får respons på det material de skickar in.  

 

6.8 Ledamot Jakt - JH 

6.8.1 KM i Jakt 2022.  

6.8.1.1 Har pratat med Carola Burman i det geografiska området Piteå. 

Försöker få till ett A-prov vid samma tillfälle. Pratade även om att få 

till ett vattenprov för att få till en ”spanielhelg”. Vidare dialog kring 

detta. 

6.8.2 Funktionsbeskrivning Spaniel var i Stockholm och testade moment och skrev 

momentbeskrivning. Nytt steg är att testa flera hundar.  

6.8.3 Ansvarig i SSRK vill lägga ner nybörjarproven och tänker att 

funktionsbeskrivningen ska ta över nybörjarprovens plats, vilket betyder att 

spaniels går inte till pris.  

6.8.4 Har fått intressenter att hjälpa till i Jaktgruppen framöver.  

  

6.9 Suppleant Utställning, Redaktör Welshnytt - DA 

6.9.1 Ej deltagande. 

 

6.10 Suppleant Rallylydnad, Lydnad, Agility, Resultatredovisning - SA 

6.10.1 Inget att tillägga. 

 

§7 Åtgärdat och ännu ej åtgärdat 

7.1 Stadgarna 

7.1.1 Genomgång av BK. 

7.2 Uppdragsbeskrivningar 

7.2.1 Bordlägger till nästa möte. 

7.3 Club show och jubileum 

7.3.1 Officiellt har Småland fått ett uppdrag att anordna Club show.  

7.3.2 Tanken är att den ska ligga i anslutning till SSRKs utställning i Gränna, men 

ingen bekräftelse på detta ännu. 

7.4 RAS-boken.  

7.4.1 Annonserat ut förfrågan att skriva, men inget intresse ännu. 

7.5 Nästa Welshnytt dubbelnummer 

7.5.1 BK undersöker KG-frågan. Deadline är densamma som det skulle vara för 

nr4- manus till DA senast 8/11 och den kommer 13/12. 

7.6 MyDOG (6-9 jan 22) 

7.6.1 Linda Toftehag brukar ha monter.  

7.6.1.1 SA kontaktar berörda. 

§8 Förslag till uppföljningsplan för avel 

8.1 Utskickad i två varianter. Det som ska beslutas är uppföljningsplanen med namn: xx 

8.2 Rättelse, 2-7 i första meningen, inte 1-7.  



  
8.3 Den uppföljning som traditionellt har gjorts omfattar 1-7. Eftersom valpproduktionen 

ökat vill de undersöka kvaliteten på föräldradjuren. Från avsnitt 8 och framåt är 

föräldradjuren, bl.a. höftledsstatus, ögonlysning, ögonundersökning, meriter, uppfödare 

under året. Liten kort analys efter varje avsnitt. 

8.3.1 Höftleder - finns i avelsdata. 

8.3.2 Ögon. 

8.3.3 Avelsdjurens meriter. 

8.3.4 Uppfödare.  

8.3.4.1 Ovan punkter innebär ett ökat arbete för kommittén men de är ok 

med det. 

8.4 Ligger som bilaga till protokollet. 

8.4.1 Styrelsen fastställer den här uppföljningsplanen. JN ändrar till 2-7 i bilagan –

förslaget daterat 21-10-24. 

§9 Övriga frågor 
8.1  tionärsträff 20-21/11  

9  

9.1 Funktionärsträff 20-21/11 

9.1.1 Margareta Edman och RL åker för avelskommittén. 

9.1.2 BK kontaktar DA om intresse för utställningsdelarna under den helgen. 

9.1.2.1 Beslut tas att kostnaderna står WSSK för. 

9.2 Kritiker från utställningar 

9.2.1 Bland utskicken fanns från SKK ”nytta från kritiker och SRD-rapporter”. 

Specialklubb behöver meddela kritik från länsklubbarna, rasklubbarna bör 

använda detta för sitt rasarbete, detta något som inte känns igen hos 

styrelsen. 

9.3 Kvarstående från föregående möte, ej behandlat 

9.3.1 BK skriver ett inlägg i nyhetsbloggen hur styrelsens första tid har varit. 

9.3.2 Arkivering, att på hemsidan rapportera in sjukdom hos sin hund för pärm till 

avelsansvarig som skall ha försvunnit. 

9.3.3 Mailhantering styrelsen. Att svara från @wssk.se-mailen undersöks av JN. 

9.3.4 Hemsida: Avtal med nuvarande webadmin, BK undersöker. Kravspec. 

9.3.5 Sociala medier. 

9.3.6 Påbörja planering av årsmöte. 

 

§10 Nästa möte 

 Förslag för datum kommande styrelsemöte 12 december kl 19:00 

 

Mötet avslutas kl 20:30 

 

 

 

 



  
Vid protokollet 

 

_____________________________ 

Julia Nygren 

Sekreterare 

 

 

Justeras av 

 

____________________________   ____________________________ 

Björn Klefbohm     Inger Fjeldly 

Ordförande     Ledamot 

 

Bilaga till protokollet: 

Uppföljningsplan wssk 2021 ff 


