
 

 

 

Protokoll för styrelsemöte Welsh Springer Spanielklubben 

Telefonmöte 2022-01-23 kl 19.00 

Deltagare 

Ordförande  Björn Klefbohm (BK) 

Ordinarie ledamöter Jenny Höök (JH) 

  Lena Torstensson (LT) 

  Rigmor Långström (RL) 

  Inger Fjeldly (IF) 

  Jenny Tenggren (JT) 

Suppleanter  Susanne Nilsson (SN) 

  Dan Axelsson (DA) 

Anmält förhinder Julia Nygren (JN) 

 

§1 Mötets öppnande 

 Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. 

 

§2 Val av justerare 

 Att jämte ordföranden justera protokollet väljs JT 

§3 Val av sekreterare  

 IF utses till mötets sekreterare 

§4 Fastställande av dagordning 

 Beslutades att fortsätta dagordningen där föregående möte avslutades 

§5 Föregående mötesprotokoll 

 Punkten bordläggs till nästa möte 

§6 Årsmötet 

Beslutades att fysiskt årsmöte ska ske den 23 april 2022 kl 13.00 på Scandic Elmia 

i Jönköping. LT bokar lokal samt förtäring. 

§7 Mötesordförande 

Bertil Pettersson föreslogs som ordförande till årsmötet. JH kontaktar honom. 

§8 Årsmöteshandlingar mm 

8.1 Kallelse till årsmötet ska publiceras i Welshnytt samt på hemsidan och i sociala 

      medier senast 21 dagar före mötet. BK tar fram kallelse och förslag till dagordning. 

8.2 LT tar fram årsbokslut med balans- och resultatredovisning 

8.3 Revisorerna ska ha samtliga styrelseprotokoll samt räkenskaperna. JN skickar protokollen. 

       LT ordnar att revisorerna får behörighet till räkenskaperna digitalt samt kollar att 

       revisionsberättelsen blir klar i tid. 

 



 

8.4 Verksamhetsplan ska tas fram. Samtliga går igenom sina resp. ansvarsområden från  

       tidigare år 

8.5 Förslaget till kommande årsbudget gicks igenom. LT reviderar några poster 

8.6 Motioner från föregående årsmöte ska tas med och gås igenom vid nästa styrelsemöte. 

§9 Rasboken 

 DA informerar om arbetsgången. Det tar lång tid att få in allt material. Realistisk utgivning  

                             bedömdes vara 2022-10-01 med manusstopp 2022-07-01. Beslutades att erbjuda 

                             medlemmarna gratis fotografering av hundarna under Club Showen i Gränna 22-06-18  

§10 Club Show & Jubileum 

10.1 DA informerar om att ag Småland står för utställningen. Man har goda rutiner för detta 

         och bedömer att man bara behöver funktionärshjälp under själva utställningsdagen 

10.2 Beslutades att anmälningsavgiften ska sättas till 50.- 

10.3 IF, SN och JT tar fram förslag till aktiviteter med anledning av jubileet. Klubben 

         ska bjuda medlemmarna på mat. DA har kontakter på cateringföretag. 

§11 Övriga frågor 

11.1 IF redogör för planeringen av jaktkursen i Skåne samt de ekonomiska förutsättningarna. 

         I budgetförslaget är det avsatt 10 000.- för kurser ute i landet att täcka ev. minusutfall. 

         Förhoppningen är dock att kursen blir fulltecknad och går ihop sig. Beslöts att bjuda 

         deltagarna på fika och lättare lunch. Kostnad ca 100.-/pp/dag 

11.2 SN har glädjande fått in många resultat från året. Årets jaktwelsh delas av två ekipage 

         st. på första plats. Priser delas ut på årsmötet alternativ skickas ut till de som inte kan 

         personligt närvara. Samtliga resultat med presentation av 1a, 2a och 3e placerade ekipage 

         publiceras i nr 1 av Welshnyttt 2022 

§12 Nästa styrelsemöte 

 Nästa styrelsemöte bestämdes till den 20 februari kl 19.00. Mötet sker via telefon 

§15 Mötet avslutas 

Ordföranden tackar alla och avslutar dagens möte 

 

Vid protokollet 

____________________________ 

Inger Fjeldly 

Sekreterare 

 

 

Justeras: 

____________________________  ________________________________ 

Björn Klefbohm    Jenny Tenggren 

Ordförande    Ordinarie ledamot 

 


