
  
 

1 

 

Protokoll för styrelsemöte Welsh Springer Spanielklubben 

Teamsmöte 2022-11-20 kl 19:00  

 

Närvarande: 

Ordinarie ledamöter  

Rigmor Långström (RL) 

Jenny Tenggren (JT) 

Inger Fjeldly (IF) 

Anna Helmersson (AH) 

Julia Nygren (JN) 

Lena Torstensson (LT) 

Suppleant 

Susanne Nilsson (SN)  

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 sekreterare. 

 

§3 Val av justerare 

LT utses till mötets justerare. 

 

§4 Fastställande av dagordning 

§7a utgår.  

§8a flyttas till §10g som stående punkt. 

Dagordningen fastställs.  

  

§5 Föregående mötesprotokoll (bifogas) 

Redogörande och diskussion kring uppgifter i styrelsearbetet. Omfördelning av vissa arbetsuppgifter 

för att göra styrelsearbetet smidigare för samtliga i styrelsen.  

 

§6 Allmän information 

a. Ordförande (RL) 

a. Tackar för senaste fysiska mötet. 

b. Avelskonferens arrangerad av SKK. 
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i. Konferensen handlade till stor del om variationer i rasavel för att minska 

inavelsgrader med många föreläsare. Artikel om detta kommer i WelshNytt. 

  

b. Vice ordförande (JT) 

a. Inget att tillägga. 

 

c. Kassör (LT) 

a. Open Show i Skåne och Skaraborg, alt. Skövde. 

b. Några dubbelbetalningar i och med nya medlemsregistret, som för många blir 

innestående för 2023. 

 

d. Sekreterare (JN) 

a. Inget att tillägga. 

 

e. Avels- och uppfödarkommitté (RL) 

a. Inget att tillägga. 

 

f. Jakt (JH) 

a. Utgående, ej närvarande. 

 

g. Viltspår (LT) 

a. Mer information under punkten för KM. 

 

h. Utbildning (IF) 

a. Inget att tillägga. 

 

i. Aktivitetsgrupper/utställning (AH, JT) 

a. Mycket arbete med rasmonter inför hundmässor. Information kommer under §8c. 

 

j. Resultat (SN) 

a. Satt in annons för resultat som ska skickas in. 

 

k. Kommunikation (MN) 

a. Inget att tillägga. 

 

l. Hemsida och WelshNytt (RL) 

a. Tas upp under senare punkter. 

 

§7 Anmälda beslutsärenden 

a. Beslut om medlemsavgifter för 2023 (RL) 

a. Punkten stryks. 

b. Beslut om annonspriser för 2023 (RL) 

a. Beslut tas att annonseringsavgifterna förblir oförändrade. 

c. Beslut om utgivningsplan för 2023 (RL) 

a. Beslut tas att godkänna förslaget. 

d. Svar på remiss gällande anvisningar för spanielprov (JH) 

a. Frågan bordläggs. 
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§8 Anmälda övriga ärenden 

a. Sammanställning av underlag till VP (JN) 

a. Underlag skickas till JN. 

b. Medlemsansvarig och dennes uppgifter i nya ordningen (LT) 

a. Styrelsen utser medlemsansvarig, i nya ordningen blir det mindre arbete. Arbetet 

kommer vara att ta emot listan från SKK varje månad och skicka brev samt skicka ut 

senaste tidningen till nya medlemmar.  

c. Ansvar för rasmontrar etc. (RL) 

a. Ligger i nuläget under utställningsansvaret.  

b. Får ingå i kommande större diskussion kring aktivitetsgrupper mm vid senare tillfälle. 

c. Stockholm hundmässa och MyDOG 

i. AH har annonserat och skickat förfrågan till personer i närområdet. Det 

saknas i dagsläget en person för ett pass.  

d. Ansvar för informationstexter inkl. bilder om WSS som finns lite här och där (RL) 

a. Frågan bordläggs. 

e. Avtal för redaktör – fortsatt beredning (MN) 

a. Frågan bordläggs. 

f. Ny medlem i Avels- och uppfödarkommittén (RL) 

a. Susanne Nilsson är ny medlem i avels- och uppfödarkommittén. 

 

§9 Bordlagda ärenden 

a. Ansvarig för Welshshopen (MN) 

a. Frågan bordläggs. 

b. Våra avtal (RL) 

a. Frågan bordläggs. 

 

§10 Information/beslut i pågående ärenden: 

a. ClubShow 2023 (LT) 

a. Plats för ringar samt middag kontrollerad. 

b. Det kommer en liten informationsruta med datum att reservera för ClubShow i 

WelshNytt. 

b. Rasboken - länk (SN) 

a. Frågan bordläggs. 

c. KM Viltspår 2023 (LT) 

a. Kontakt med SSRK Västra som tar kontakt med domare i området med information 

tillbaks till LT i januari. 

d. Hemsidan – avtal med webban (SN) 

a. Förslag på ändringar av upplägg på hemsidan skickas till SN. 

e. RAS (RL) 

a. Stämmer väl överens med information som SKK hade på sin avelskonferens. 

f. Plats att lagra avtal mm. (JN, MN) 

a. Upplägg för Dropbox iordningställs till nästa möte för genomgång. 

g. Årsmöte 2023 

a. Information i WelshNytt kommer i decembernumret. Information på hemsidan likt 

den i tidningen kommer ut. 
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b. JN bokar mötesplats för årsmötet. 

 

§11 Övriga beslutsärenden 

a. Inget övrigt. 

 

§12 Övriga frågor 

a. Preparandkurs exteriördomare 

a. JT ansvarar för svar i frågan. 

b. Domare som dömt i Ryssland och Belarus 

a. Information har inkommit att de ej får användas på officiella utställningar och 

arrangemang. Vi ska undvika att anlita sådana även på våra inofficiella arrangemang. 

c. Dekalfråga 

a. Klubbens revisor har skickat information om en dekal att sätta på bilen som 

komplement att ha i webbshopen.  

i. Frågan bordläggs.  

d. Digitala kurser för medlemmar (IF) 

a. Digitala kurser finns för medlemmar. Inriktning är svår att välja. Undersöks vidare till 

nästa möte. 

e. Föreläsare till årsmötet 

a. IF undersöker detta. 

 

§13 Nästa styrelsemöte 

Nästa styrelsemöte hålls via Teams kl 19:00 2022-12-18. 

 

§14 Mötet avslutas 

Mötet avslutas kl 21:05.  

 

Vid protokollet 

 

_____________________________ 

Julia Nygren 

Sekreterare 

 

Justeras av 

 

____________________________   ____________________________ 

Rigmor Långström   Lena Torstensson 

Ordförande    Ledamot  


