
 

 

 

Protokoll för styrelsemöte Welsh Springer Spanielklubben 

Teamsmöte 2022-08-14 kl. 19.00 

Deltagare 

Ordförande  Rigmor Långström (RL)  

Ordinarie ledamöter Jenny Höök (JH) 

  Lena Torstensson (LT) 

  Inger Fjeldly (IF) 

  Jenny Tenggren (JT) 

    Anna Helmersson (AH) 

 

Anmält förhinder Susanne Nilsson (SN) 

  Julia Nygren (JN) 

    Marcus Nygren (MN)  

 

§1 Mötets öppnande 

Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. 

 

§2 Val av sekreterare 

IF utses till mötets sekreterare  

§3 Val av justerare 

Att jämte ordföranden justera protokollet väljs LT  

§4 Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställs 

§5 Föregående mötesprotokoll 

Föregående mötesprotokoll läggs till handlingarna 

§6 Information 

a.  Ordf. (RL) 

      Minnesanteckningar från SSRKs Representantskapsmöte 23–24 april. Anteckningarna bedömes vara 

      knapphändiga.  

b.  Vice ordf. (JT) 

      Inget att tillägga. 

c. Kassör (LT) 

    Ekonomisk redogörelse utskickad före mötet. Ekonomin är fortsättningsvis god. Inteckningar från Club Show 

    uppgår till 11 275.- och utgifterna till 83 820.- 

    Klubben har tappat ett litet antal medlemmar och ungefär lika många nya har tillkommit. 

d.  Sekr. (JN) 

      Ej närvarande, utgår 



e.  Avels- och uppfödarkommitté (RL) 

     Info under punkt 8a 

f.  Jakt (JH) 

    KM arrangeras enligt planerna 21/8. 7 ekipage är anmälda varav 4 WWS.  

g.  Viltspår (LT) 

     Info under punkt 10c 

h.  Utbildning (IF) 

     Info om inbjudningar till några olika utbildningar som inkommit under sommaren 

i.  Aktivitetsgrupper/utställning (AH & JT) 

    Ag kommer att ha möte 22/8 

j.  Resultat (SN) 

    Ej närvarande, utgår 

k.  Kommunikation (MN) 

     Ej närvarande, utgår 

l.  Hemsida och Welsh Nytt (RL) 

    Se punkt 9c resp. 7a 

      

§7 Anmälda beslutsärenden 

     Förslag till avtal för ny redaktör för Welsh Nytt och Rasbok presenterades.  

     Beslutades att uppdraget ges till Annica Jardmark. Punkten justeras omedelbart. 

§8 Anmälda övriga ärenden 

a.  RAS. RL informerade om läget. Sammanfattning av remissyttranden presenterades. 

§9 Bordlagda ärenden 

a.   Digital signering av protokoll (MN ej närvarande) 

      Bordlägges till nästa möte 

b.  Ansvarig för Welshshopen (MN ej närvarande) 

     Bordlägges till nästa möte 

c.  Hemsidan (RL) 

     Återkommer vid senare möte 

d.  Welsh Nytt 

     Se §7. 

       

§10 Information/beslut i pågående ärenden 

a.  Club Show & Jubileum. Det har kommit många positiva reaktioner på årets CS. Inför arrangemang i  

    framtiden bör några dokument ses över och revideras. TJ, AH samt LT arbetar med ”Regelverk CS” samt 

    befintligt resedokument. Även ansvarsfördelningen under kommande arrangemang bör konkretiseras.  

b.  Club Show 2023? (JT & AH) 

     Ingen ag ute i landet har anmält intresse av att arrangera CS nästa år. Frågan bordlägges till nästa möte 

    då JT och AH haft möjlighet att ytterligare sondera läget. 

c.  KM i viltspår (LT)  

    Går av stapeln tillsammans med SSRK den 25/9 i Skaraborg/Älvsborg. Lokaler finns att hyra/låna. 

    SSRK har ordnat domare. LT kollar möjligheten att få någon foderleveratör som sponsor 



d.  Poängberäkning för Årets viltspårwelsh (SN ej närvarande) 

     Bordlägges till nästa möte 

e. Fysiskt möte 29–30 /10 (RL) 

    Platsen ej bestämd, men någonstans i Mälardalen vore lämpligt. JN och MN ansvarar för lokalfrågan.  

§11 Övriga beslutsärenden 

RLs hemställan om deltagande i betald ”Distanskurs i avel och genetik” bifalles 

§12 Övriga frågor 

RL informerade om domarkonferens 

§13 Nästa styrelsemöte 

Nästa styrelsemöte hålls den 18/9 kl. 19 som Teamsmöte 

§14 Mötet avslutas 

Ordföranden tackar alla och avslutar dagens möte 

 

Vid protokollet 

____________________________ 

Inger Fjeldly 

Sekreterare 

 

 

Justeras: 

____________________________  ________________________________ 

Rigmor Långström   Lena Torstensson 

Ordförande    Ordinarie ledamot 

 


