Protokoll för styrelsemöte Welsh Springer Spanielklubben
Teamsmöte 2022-06-12 kl. 19:00
Närvarande:
Ordinarie ledamöter
Rigmor Långström (RL)
Inger Fjeldly (IF)
Anna Helmersson (AH)
Julia Nygren (JN)
Lena Torstensson (LT)
Jenny Höök (JH)
Suppleant
Susanne Nilsson (SN)
Marcus Nygren (MN)
Ej närvarande:
Jenny Tenggren (JT)

§1 Mötets öppnande
Ordförande hälsar välkomna och förklarar mötet öppnat.
§2 Sekreterare vid mötet
JN utses till mötets sekreterare.
§3 Val av justerare
MN 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 Övrig information
a. Ordförande (RL)
a. Inget att tillägga.
b. Vice ordförande (JT)
a. Ej närvarande, utgår.
c. Kassör (LT)
a. Viltspår ska ha en informationspunkt i kommande protokoll.
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b. Inget att tillägga.
d. Sekreterare (JN)
a. Skickat in uppdaterade uppgifter till SSRK.
b. Har fått in två mail sedan senaste mötet, en som var intresserad av ClubShow och en
som var intresserad av omplacering som är hänvisade vidare till aktivitetsgruppen till
ClubShow och till valphänvisning/rasinformation.
e. Avels- och uppfödarkommitté (RL)
a. Det har inkommit några kommentarer på utkastet till RAS. Utkastet är skickat till
SSRK och Kennelklubben för synpunkter.
b. Planerar för uppfödarkonferens i höst.
f.

Jakt (JH)
a. Kontakt med Petra Johansson inför KM i jakt 21/8. SSRK kommer hålla vattenprov
och B-prov samma dag och dagen efter, vilket kanske kan locka fler att delta.
b. Träningsträff vattenprov i Mora-trakten: fågel, vilt och vatten.
i. Planer att framöver ha liknande träffar mer norrut och söderut.

g. Utbildning (IF)
a. Två skivelser via SSRK. Utbildning för årsmötesordförande i december.
b. RL ansvarar för raskompendium mm inför SSRK:s domarkonferens 2024.
h. Aktivitetsgrupper/utställning (AH, JT)
a. Problem med utställningsmailen, men det ska vara åtgärdat nu.
i.

Resultat (SA)
a. Inget att tillägga.

j.

Kommunikation (MN)
a. Inget att tillägga.

k. Hemsida och Welshnytt (RL)
a. Hemsidan – Återkommer om hemsidan under ett senare möte.
b. Welshnytt – Vi har inte gått ut med förfrågan kring redaktör till Welshnytt. RL, LT
och JT tar fram information till nästa styrelsemöte.
§7 Beslutsärenden
a. Framställning via SSRK till SKK att få anordna exteriörbedömning.
a. Beslut tas att göra en framställning till SKK om att få anordna exteriörbedömning av
Welsh springer spaniel i Åstorp den 19 november 2022 med Jens Karlsson som
domare. Framställningen skickas via SSRK.
b. Poängberäkning för Årets jaktwelsh
a. Beslut tas att SN utses ansvara för poängberäkning av Årets jaktwelsh.
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§8 Bordlagda ärenden
a. Digital signering av protokoll
a. Inväntar offerter från tre stycken företag och kommer därefter presentera dessa samt
förslag.
b. Ansvarig för Welshshopen
a. Kvarstår och bordläggs till nästa möte.
§9 Information/beslut i pågående ärenden:
a. Club Show och jubileum
a. Jubileum – ett 70-tal är anmälda till middagen på kvällen.
b. Club Show – planerna till nästa år är redan igång. Ett förslag är att ha olika klasser,
t.ex. gladaste svans, finaste huvud mm.
b. Rasboken
a. Bordlägger frågan.
§10 Övriga anmälda ärenden
a. Kommunikation på Facebook.
a. Diskussion kring arbetsdokument från MN.
i. Beslut tas att en Facebooksida upprättas. Till nästa möte tar MN och JN fram
förhållningssätt mm. till sidan.
1. Punkten justeras omedelbart.
b. Förslag på en ”aktivitets-/trickkalender”
a. Förslag presenteras till det fysiska mötet.
c. Fakturahanteringssystemet
a. Texten är svår att ändra på själva fakturan men övrig text som går att ändra är ändrad.
§11 Övriga frågor
a. Beslut tas att Susanne tar fram förslag kring komplettering till poängberäkning för årets
Viltspårswelsh..
b. LT mailar webbadmin information om arrangör för KM i viltspår.
c. Styrelsen uppmanas maila RL förslag på aktiviteter till det fysiska styrelsemötet.

§12 Nästa styrelsemöte
Nästa gång vi ses är det Club Show.
Nästa styrelsemöte är 14 augusti kl 19:00
Det fysiska mötet blir 29-30/10.

§13 Mötet avslutas
Mötet avslutas kl 21:10
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Vid protokollet
_____________________________
Julia Nygren
Sekreterare

Justeras av
____________________________

____________________________

Rigmor Långström
Ordförande

Marcus Nygren
Suppleant
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