Protokoll för styrelsemöte Welsh Springer Spanielklubben
Teamsmöte 2022-05-15 kl. 19:00
Närvarande:
Ordinarie ledamöter
Rigmor Långström (RL)
Jenny Tenggren (JT)
Inger Fjeldly (IF)
Anna Helmersson (AH)
Julia Nygren (JN)
Lena Torstensson (LT) till §7 j.
Suppleant
Susanne Nilsson (SN) inkom vid §7 j.
Marcus Nygren (MN)
Ej närvarande:
Jenny Höök (JH)

§1 Mötets öppnande
Ordförande hälsar välkomna och förklarar mötet öppnat.
§2 Sekreterare vid mötet
JN utses till mötets justerare.
§3 Val av justerare
JT utses till mötets justerare.
§4 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs.
§5 Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll läggs till handlingarna. Bordlagda frågor hanteras under detta möte.
§6 Anmäld information
a. Arbetsordning för styrelsen
a. Ett internt levande dokument skapas för styrelsens arbetsgång.
b. Konstituerad Avels- och uppfödarkommitté. Informationen här ska noteras i
protokollet.
a. RL ansvarig från styrelsen, samt Margareta Edman, Birgitta Himreus och Tina
Ratcovich.
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c. Utkast till reviderad Rasspecifik avelsstrategi.
a. Underlag bifogat.
§7 Övrig information
a. Ordförande (RL)
a. Inget att tillägga.
b. Vice ordförande (JT)
a. Inget att tillägga.
c. Kassör (LT)
a. Skickat ut ekonomin.
b. Har varit problem med anmälningslänken till ClubShow som har blivit löst. Vi har nu
14st betalda anmälningar till ClubShow den 12/5.
c. Mycket jobb med det digitaliserade medlemsregistret.
d. Sekreterare (JN)
a. Skickat in uppgifter till SSRK.
b. Uppdaterat hemsidan WSSK enl RLs önskemål.
e. Avels- och uppfödarkommitté (RL)
a. Redogjort under tidigare punkter.
f.

Jakt (JH)
a. Utgår, ej närvarande.

g. Utbildning (IF)
a. Inget att tillägga.
h. Aktivitetsgrupper/utställning (AH, JT)
a. Aktivitetsgrupper – löpande kontakt ca 1 ggr/mån.
i.

Resultat (SA)
a. Inget att tillägga.

j.

Kommunikation (MN)
a. Digital signering av protokoll diskuterades. MN återkommer i frågan till nästa möte.
b. E-post styrelsen. Styrelsemedlemmar och andra ansvariga kan få individuell hjälp av
MN att lägga in wssk-kontona i sitt eget mejlsystem.

k. Hemsida och Welshnytt (RL)
a. Deadline 17/5 till nästa Welshnytt. Övrigt bordläggs punkten till nästa möte.

2

§8 Bordlagda ärenden
a. Kalendarium. Bifogat
a. Prel. Fysisk träff 15-16/10. JN undersöker plats.
a. Ansvarig för Welshshopen
a. Bordlägger frågan om ansvar men MN utreder punkten vidare.

§9 Information och beslut i pågående ärenden
a. Club show och jubileum
a. Fylla på med information vid anmälan.
b. Rasboken
a. RL ansvar för Rasboken.
c. Kommunikationspolicy. Underlag bifogas
a. Tills vidare nöjer vi oss med det som framgår i kommande nummer av WelshNytt i
kolumnen ”Ordföranden har ordet”. Relevanta delar lägger RL även ut på hemsidan.
b. MN skriver ett förslag till nästa möte.

§10 Diskussionspunkt
a. Kan man vara kontaktperson i aktivitetsgrupp och samtidigt ingå i styrelsen med ansvar
för dessa grupper?
a. Styrelsen ser ingen problematik med en sådan ordning.
§11 Övriga beslutsärenden
a. Beslut tas att LT ansvarar för viltspår.

§12 Övriga frågor
a. Inga övriga frågor.

§13 Nästa styrelsemöte
Nästa möte 12 juni kl 19:00
Därefter ClubShow och jubileum i Gränna.

§14 Mötet avslutas
Mötet avslutas kl 20:40
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Vid protokollet
_____________________________
Julia Nygren
Sekreterare

Justeras av
____________________________

____________________________

Rigmor Långström
Ordförande

Jenny Tenggren
Ledamot, Vice ordförande
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