
  
 

Protokoll för styrelsemöte Welsh Springer Spanielklubben 

Telefonmöte 2021-12-12 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 

Dan Axelsson (DA) 

Valberedning 

Janne Gustavsson  

 

Ej närvarande 

Jenny Höök (JH) 

Susanne Nilsson (SN) 

§1 Mötets öppnande  

Ordförande hälsar välkomna och förklarar mötet öppnat.  

Valberedningens ordförande deltar inledningsvis för att informera om vilka poster som skall 

väljas och fyllas vid nästa årsmöte, för valberedning, revisorer, revisionsuppleanter och 

styrelsen, vilket för styrelsen är ordförande, tre ledamöter på två år (då det var tre 

fyllnadsval vid föregående årsmöte) och två suppleanter. 

Styrelsemedlemmarna ska var och en ge besked om hur de ser på sitt framtida uppdrag i 

styrelsen innan 26/12-21 till mailadress kennel@heddychlon.se. 

§2 Val av justerare 

JT utses till mötets justerare. 

§3 Fastställande av dagordning 

 Dagordningen fastställs med följande tillägg: 

• Anmält övriga frågor: 

o Uppmärksamma utmärkelser 

o Kommunikationsansvarig 

o Öka antalet medlemmar 

 

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

behandlas skrivs in i dagordningen för mötet. 

§4 Föregående protokoll 

 Punkten bordläggs till nästa möte. 



  
§5 Inkommande och utgående skrivelser 

5.1. Utgående skrivelser. 

5.1.1. BK har svarat skrivelser i enlighet med föregående protokoll. 

5.2. Inkommande skrivelser 

5.2.1. Föreslagna att representera Rasklubbarna: Tollare & Golden retriver.  

5.2.1.1. Snedfördelat om lokalklubbarna och styrelsen ska representeras och nu är 

det två från lokalklubb. Ingen från spanielraserna blir representerade. Bör 

påpekas i svaret. 

5.2.2.  Underlag till resepool 

5.2.2.1. Resekvitto skall scannas in till SSRK. 

5.2.3.  Offerter redovisas under 6.3 och 7d 

5.2.4.  Digitalt årsmöte tas upp under 7f 

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 övrigt att rapportera, avvaktar punkt 6.5. 

 

6.3 Kassör – LT 

6.3.1 Skickat över beräkning till styrelsen. Ekonomin för klubben är god. 

6.3.2 Open Show i Åstorp gick bra. 

6.3.3 Faktura webbsida tas upp under 7.4.  

6.3.4 Fakturor från bl.a. rasmonter MyDog.  

 

6.4 Sekreterare – JN 

6.4.1 Arkiveringen i Dropbox är nästan up to date. 

6.4.2 Eftersöker tidigare arkivpärmar som skall finnas hos föregående sekreterare.  

6.4.2.1 IF kan hämta om det är överskådlig mängd och ta med till fysiska 

mötet om de kan hämtas i anslutning till Halmstad. IF kontaktar. JN 

skickar över uppgifter till IF för vidare kontakt. 

6.4.3 Tidigare styrelsemedlemmar har tillgång till Dropbox. Möjligheterna ses 

över. 

 

6.5 Uppfödar- och avelskomittén – RL 

6.5.1 SSRKs funktionärsträff 

6.5.1.1 Lärorikt och sammanfattas till Welshnytt, samt kortfattat här nedan.  

6.5.1.1.1 Tandhälsa och avelsaspekter 

Fokus hölls mot tandlossningssjukdomar. Det är svårt att 

följa upp då det inte finns med i försäkringsbolagens 

statistik. Inte säkert att tandhälsan blivit sämre, utan vi 

är mer uppmärksamma och hundarna lever längre. Det 



  
finns ärftliga komponenter men det viktigaste tecknet är 

att det skiljer sig åt mellan olika raser. Småraser har 

problem i större utsträckning. Rekommendationer var 

att använda äldre, friska djur i avel och avelsdebutera 

först när föräldragenerationen är 6 år. För uppfödare 

kom tips då tikar med valpkull får dåliga tänder, att en 

riskfaktor som påverkar tänderna är uttorkning och då 

även dåligt med saliv i munnen. Tikar med valpar bör få 

blötmat och mycket vätska. 

6.5.1.1.2 HD-index 

Ej aktuellt för vår ras. Så länge andelen hundar med 

kliniska besvär inom rasen inte ökar är det inte aktuellt 

för vår ras, men det är viktigt i avelsplaneringen att titta 

brett på släktingar bakåt för att undvika detta.  

6.5.1.1.3 RAS – avvaktar till punkt 8. 

6.5.1.1.4 Ögonhår på insidan av ögonlock 

Ögonspecialisten funderade på om gener för riklig 

hårväxt ökade risken för åkomman.  

6.5.1.1.5 Särskilda rasspecifika domaranvisningar 

Vi finns inte med bland de raser det här handlar om, 

handlar mest om spaniel i allmänhet. Mail i detta ärende 

bör vidarebefordras till RL. 

6.5.1.1.6 Eventuellt behov av revidering av vår ögonpolicy som 

kommer att göras nästa år. Avelsdjur med åkomma som 

påverkar bör ej användas i avel enligt SKKs regelverk.  

  

6.6 Suppleant Utställning, Redaktör Welshnytt Dan – DA 

6.6.1 Dåligt med material till Welshnytt vilket är bekymmersamt. Styrelsens bidrag 

bidrog till att få ihop en tidning vid detta utskick. För att få bredd på 

tidningen behövs bidrag från alla typer av medlemmar medlemmar. 

6.6.2 Ingen konkurrens mellan hemsidan och Welshnytt utan all info som går ut 

på hemsidan skall ut i Welshnytt med. 

 

6.7 Ledamot Viltspår, Utbildning - IF 

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

6.7.1.1 IF kontaktar webadmin. 

 

6.8 Ledamot Aktivitetsgrupper - JT 

6.8.1 Kontakt med några av aktivitetsgrupperna, men inte kontaktat alla än. 

6.8.2 I aktivitetsgruppsdokumentet står att de kan få 2000 kr, men det är 

reviderat till 4000 kr. JT reviderar detta och går ut med information till 

webadmin. 

 

6.9 Ledamot Jakt - JH 

6.9.1 Ej närvarande 

 

  



  
6.10 Suppleant Rallylydnad, Lydnad, Agility, Resultatredovisning - SA 

6.10.1 Ej närvarande 

 

§7 Åtgärdat och ännu ej åtgärdat 

7.1 Uppdragsbeskrivningar 

7.1.1 BK sammanställer de inskickade uppdragsbeskrivningarna och skickar dessa 

med kallelsen till nästa möte. 

7.2 Club show och jubileum 

7.2.1 Gränna är beslutat. Club Show dag 1 och SSRK dag 2. Datum är 18-19/6-22. 

7.2.2 För att öka intresset att stanna kvar efter utställningen ges förslag på 

aktiviteter. Middag och ytterligare aktivitet, kanske en talare eller 

föreläsning? Senast i mars behövs en relativt tydlig plan. 

7.2.2.1 Aktivitetsförslag bordläggs till det fysiska mötet i januari.  

7.2.2.2 Boende behöver bokas i tid. DA skickar ut en preliminär annons till 

styrelsen för mailbeslut som sedan kan gå ut till medlemmarna. 

7.3 RAS-boken.  

7.3.1 DA kontaktar Pipeline för offert och priser och skickar ut förslag på annons 

för skrivelser till RAS på mail till styrelsen.  

7.4 Offerter 

7.4.1 Faktura från webbadmin betald. 

7.4.2 Welshnytt – offert med kostnad per sida. Vi kommer knappt upp till min. 

antal sidor i dagsläget. DA svarar på offerten. 

7.5 Reviderad text till broschyr 

7.5.1 Reviderat enligt RLs anvisningar. 

7.6 Årsmöte 

7.6.1 Skall vara årsmöte innan mars månads utgång. SKK har förlängt möjligheten 

för digitalt årsmöte. Styrelsen planerar för fysiskt möte med digitalt möte 

som plan B. 

§8 Förslag till beslut med anledning av utvärdering RAS 

8.1 Avels- och uppfödarkommittén överlämnar sin revidering av RAS. Det är ett enigt 

dokument från samtliga inblandade. 

8.1.1 Avels- och uppfödarkommittén har gjort en hälsoenkät, utvärderat data från 

avelsdata, skickat ut en enkät till uppfödare och sammanställt detta. 

Svarsfrekvensen och engagemanget från medlemmar och uppfödare hade 

önskats högre. 

8.1.2 För en liten klubb som denna behövs få större prioriteringar så det blir 

görligt att arbeta. Bland småklubbarnas representanter kände flertalet igen 

sig i svårigheten med att göra rasdokumentet till ett levande dokument som 

arbetas med. Gehör för angreppssättet under avelskonferensen från SSRK. 

8.1.2.1 Styrelsen tar emot utvärderingen och lägger den till handlingarna 

samt uttalar att det fortsatta arbetet med revidering av RAS 

lämpligen utgår från de slutsatser som utvärderingen kommit fram 

till. Hälsoenkät och utvärdering av ras läggs som bilaga till 

protokollet. 

 



  
§9 Ev återgång till KM i viltspår 

9.1 Genom att gå tillräckligt många tävlingar går det att ”köpa sig till” en utmärkelse då det 

är de 5 bästa resultaten under året som räknas. Reglerna för viltspår ändras 2022-01-01 

och HP kommer då tas bort, då det ska vara svårt att få men idag delas ut med många 

olika grunder i landet.  

Att arrangera KM i jakt viltspår är ett bra tillfälle för våra medlemmar att träffas, och har 

tidigare varit välbesökt.  

9.1.1 Denna punkt ändrades på ett årsmöte så detta ska isåfall tas upp som punkt 
på kommande årsmöte. LT förbereder punkten.  

§10 Övriga frågor 

10.1 Kommunikationsansvarig 

10.1.1 Var och en tar extra ansvar för att se till att de punkter som skall 

kommuniceras vidare gör det  

10.2 Utmärkelser 

10.2.1 Redaktören och webbadmin skriver om detta. Medlemmarna får själva 

skriva text för att komma med då vi inte har någon redaktör som kan söka 

rätt på information och bakgrundshistorik. 

10.3 Öka antalet medlemmar 

10.3.1 Under pandemin och den stora efterfrågan på valpar så har nästan ingen 

kull lagts ut av valpförmedlingen, därav har inte uppfödarna erhållit något 

utskick med infoblad om WSSK och om möjligheten till gåvomedlemskap. 

Förslag: För år 2021 förlänga tiden då uppfödare har möjlighet att ge sina 

valpköpare medlemskap i WSSK till nedsatt avgift. Möjligheten gäller 

valpkullar födda 2021 och fram till dess valparna fyller ett år. 

10.3.1.1 Styrelsen godkänner förslaget. 

§11 Nästa möte 

Förslag för datum kommande styrelsemöte: 12-13 februari på Upplands Väsby Scandic 

Hotell. Möte lunch-lunch. 

 Årsmöte 26 mars 2022 

 

Mötet avslutas kl 21:30 

 

 

Vid protokollet 

 

_____________________________ 

Julia Nygren 

Sekreterare 

 



  
 

Justeras av 

 

____________________________   ____________________________ 

Björn Klefbohm     Jenny Tenggren 

Ordförande     Ledamot 

 

Bilaga till protokollet: 

Utvärdering av RAS  

Hälsoenkät 

 


