
   

 

 

 

 

Verksamhetsberättelse 2020 

 

Ordinarie ledamöter 

Lotta Samuelsson  Ordförande, Utställning, Ansvarig utgivare WN  

Torbjörn Håkansson  Kassör 

Ida Lilja  Sekreterare, Postmottagare 

Birgitta Himreus  Ledamot Avel 

Margareta Svedlund Vice ordförande, Agility, utbildning, viltspår  

Jenny Höök  Ledamot Rallylydnad, Lydnad, Jakt 

Suppleanter 

Susanne Andersson Suppleant 1 Aktivitetsgrupper, Bitr.Avel 

Susanne Nilsson Suppleant 2, Resultatredovisning 

Utsedda och underställda av styrelsen 

Janne Gustavsson  Avels- och uppfödarkommitté 

Monica Seiron Ansvarig medlemsregistret 

Carina Dahlberg Rasinformatör, valphänvisare 

Lotta Larsson Redaktör WelshNytt 

Eva Frisk Webbadmin 

Torbjörn Håkansson Ansvarig Welshshopen 

 

Valda och underställda årsmötet 

Agneta Jonsson Revisor, ordinarie 

Jane Hultgren Revisor, ordinarie 

Eva Stackerud Lundqvist Revisor, suppleant 

Jan Berglund Revisor, suppleant 

Janne Gustavsson Valberedning sammankallande 

Anne Blomster Gunnarsson Valberedning ledamot 

Dan Axelsson Valberedning ledamot 

 

  



   

Firmatecknare 
Lotta Samuelsson, Torbjörn Håkansson har rätt att fastställa beslut samt verkställa 
betalningar upp till 5000 kronor tillsammans med två andra styrelsemedlemmar. Lotta 
Samuelsson och Torbjörn Håkansson har rätt att, var för sig, fritt överföra pengar mellan 
klubbens konton i Nordea och Länsförsäkringar Bank. 
 

Styrelsemöten 
Ansvarig: Ida  (inom styrelsen) 
 
Styrelsen har under 2020 haft 8 möten. Alla möten har hållits per telefon.  
 

Aktivitetsgrupper 

Ansvarig: Susanne Andersson  (inom styrelsen) 
 
Trots ett annorlunda år har en del aktiviteter ändå kunnat genomföras i våra 
aktivitetsgrupper.  
 
Skaraborg 
VM i viltspår - Västergötlands Mästerskap 27 september 
Nosework hösten 
Vinterpromenad 29 feb 
Trimdag 22 feb 
 
Skåne. 
OPEN SHOW Åstorp, 24 oktober 
Prova på dag på Bialitt 
Distriktsmästerskap i viltspår 2020, 1 augusti. 

 
Avel, samt avels- och uppfödarkommitté 
Ansvarig: Birgitta Himreus (inom styrelsen ) 
  
Övriga ledamöter i avels – och uppfödarkommittén har varit Susanne Andersson ( inom 
styrelsen ) och Janne Gustavsson.  
 
Avelsrapporten presenteras i separat bilaga. 
 
Vi har påbörjat en revidering av RAS och en arbetsgrupp bestående av Birgitta Himreus, 
Karin Brostam-Berglund, Tina Ratcovich och Rigmor Långström har så smått börjat titta på 
detta arbete. Vi har gett alla en möjlighet att skicka in synpunkter och vi kommer även skicka 
ut en enkät till samtliga medlemmar för att samla underlag till analysering av tidigare mål 
och strategi. 

 

  



   

Ekonomi 
Ansvarig: Torbjörn Håkansson (inom styrelsen) 
 
Klubbens ekonomi kan anses vara stabil och god. Årets ekonomiska resultat på 84 841,91 kr 
är väsentligt större än det nollresultat som styrelsen budgeterat för. Medlemsintäkterna 
ökade något medans utgifterna minskade till följd av pandemin. Den största posten är som 
vanligt våra aktivitetsgrupper som inte äskat fullt ut på de avsatta medlen. 
 

Hemsida 
Ansvarig: Lotta Samuelsson (inom styrelsen) Eva Frisk webadministratör 
 
Under 2020 har hemsidan haft totalt 142 972 besök. De flesta besöken gjordes på sidorna: 
startsida, nyhetsblogg, valpar, omplacering och uppfödare. Under andra halvåret gick antalet 
besökare ner betydligt, sannolikt då inga valpkullar eller omplaceringar funnits inne för 
förmedling. I övrigt har det på grund av få arrangemang i klubben även varit få nya inslag på 
hemsidan. 
 
Jämfört med 2019 så är det nu fler som använder mobil/läsplatta vid besöken, 43% jämfört 
med 40% under 2019. Besökare via dator har minskat från 60% till 57%. 
 

Jakt  
Ansvarig: Jenny Höök 
 
Året som kommer att gå till historien, gjorde att de aktiviteter som planerats inom jakten 
blev inställda. Varken jaktkurs eller KM ansågs kunna hållas enligt de då rådande riktlinjerna. 
Men med stor förtjusning noterar styrelsen att fler blivit aktiva och arbetar med de jaktliga 
egenskaperna hos welshen.  
 
Det kan även noteras att det blivit flera welshar som erhållit pris på jaktprov, vilket styrelsen 
gratulerar till. 
 
Men det har inte varit helt sysslolöst bakom scenen, då en arbetsgrupp inom SSRK arbetar 
och ser över om det går att utveckla en funktionsbeskrivning för spaniel, som FB-R finns för 
retriever. Även dessa fysiska mötena har blivit inställda, men gruppen har haft 
telefonkontakt, samt har en grupp på Facebook, där det diskuterats hur arbetet ska gå 
vidare. Mer information kommer via SSRK centralt allteftersom arbetet fortskrider.  

 
  



   

Medlemsregistret 
Ansvarig: Monica Seiron 
 
Medlemsantalet den 31 december 2020 uppgick till totalt 936 svenska medlemmar varav 
107 är familjemedlemmar.  Vi har även 24 utländska medlemmar. Under 2020 har 215 
fullbetalande nya medlemmar tillkommit, varav 121 är gåvomedlemmar. Klubben består av 
sina medlemmar och ett viktigt arbete med att kunna fortsätta bedriva klubbens rasarbete 
är att vi behåller våra medlemmar och att nya ägare till en Welsh Springer Spaniel ser WSSK 
som ett naturligt val. En oerhört viktig del av detta är att våra kennlar informerar om att 
klubben finns och helst även ger ett gåvomedlemskap till samtliga valpköpare. En klubb är 
ingen klubb utan sina medlemmar.  
 
WSSK vill rikta ett särskilt tack till de kennlar som under året som hjälpt till att hålla klubben 
vid liv, bland annat genom att ha skänkt gåvomedlemskap till sina valpköpare. 
 

Rasinformation 
Ansvarig: Carina Dahlberg  

VALPHÄNVISNING 
 
2020 har varit ett märkligt år med Coronaviruset, detta har medfört att intresset för att 
skaffa hund har ökat lavinartat. Uppfödarna hade väldigt många intresserade på sina 
valpkullar redan innan de var födda, så de skickade således inte in sina kullar till hänvisning. 
Så endast 8 kullar har varit inne på hänvisning i år och det var under de första månaderna på 
året, innan Coronan fick riktigt grepp. Efter detta har hänvisningssidan varit helt tom. 
 
RASINFORMATION 
 
Detta året har det varit en enorm efterfrågan på valpar, mycket beroende på att folk jobbat 
hemifrån och tyckt att det var ett bra tillfälle att skaffa valp. Brukar ha en 4-5 förfrågningar 
per mail och telefon varje månad, detta året har det varit flera samtal och mail i stort sett 
varje dag, veckans alla dagar. Även i år hade många  "läst på" om rasen och ställde lite mer 
rasspecifika frågor, och mycket frågor om höfter, ögon och ensamhetsträning. En del hade 
aldrig träffat en welsh i verkliga livet, utan hade blivit förtjusta i bilder. 
 
OMPLACERING 
 
Även intresset av att ta över en omplaceringshund har ökat markant, fått väldigt många mail 
och telefonsamtal från folk som är villiga att ta hand om en omplacering. Tre stycken 
welshar (2 hanar och en tik) har varit inne för omplacering även dessa var inne under årets 
första månader.  

 
  



   

Resultatredovisning 
Ansvarig: Susanne Nilsson (inom styrelsen) 

Under året har de prov- och tävlingsresultat som ej registrerats i SKK Hunddata skickats in till 
Susanne Nilsson som därefter vidarebefordrat dessa för publikation i Welsh Nytt. 

Har som Resultatansvarig räknat totalpoäng för Årets Allroundwelsh 2020 samt Årets Welsh 
2020 i agility, viltspår, rallylydnad, lydnad och nosework. 

RÅS-priset 
Ansvarig: Lotta Samuelsson 
 
I år fanns det inga kandidater till RÅS-priset och det har därför inte delats ut. 
 

Sekreterare 
Ansvarig: Ida Lilja (inom styrelsen) 
 
Under verksamhetsåret har inkommande och utgående post löpande diarieförts i styrelsens 
gemensamma plattform Dropbox. Inkommande post har skickats till övriga 
styrelsemedlemmar och gåtts igenom på styrelsemöten. Justerade mötesprotokoll har 
arkiverats på USB-minne, samt som i en pärm som sekreteraren förfogar över. Justerat 
protokoll har sänts via e-post till hemsidan, till revisorer samt till SSRK.  
 

Sektion Västerbotten 
 
Sektion Västerbotten har också kunnat ha en del aktiviteter.   
Welshträff på Rackarenan 24 okt. Welshpromenad 11 okt. Aktivitetsdagen den 24 maj 
inställd 
Träningsutställning: Umeå 22 April, Lövånger 26 April och Österå 17 Maj 
Viltspårkurs Hörnefors under våren. Temakväll – konsten att visa hund 30 Mars 
 
Sektionen har skickat in sin verksamhetsberättelse och sitt bokslut till styrelsen.  
 

Tävlingar  
Ansvarig: Lotta Samuelsson (inom styrelsen)  
 
Under året har endast open show anordnats.  Övriga tävlingar blev inställda pga covid 19. 
 

Utbildning 
Ansvarig: Margareta Svedlund (inom styrelsen) 
 
Inga utbildningar har genomförts under året.  
 

  



   

Utställning 
Ansvarig: Lotta Samuelsson (inom styrelsen)  
 
En utställning har det varit i Skåne. Det var 35 hundar anmälda och dömde gjorde Jan 
Herngren. Utställningen ordnades på bästa sätt efter de föreskrifter som fanns vid tillfället. 
 

Valberedning 
Sammankallande: Janne Gustavsson 
 
Valberedningen har haft ett antal telefonmöten samt div mailkonversationer under året. 
Valberedningen har använt sig av Facebook gruppen Welshar i Sverige, WSSK:s hemsida. Ett 
antal telefonkontakter har hållits med blivande styrelsekandidater. Valberedningens resultat 
kommer att presenteras på klubbmötet. Valberedning bestod också av Dan Axelsson, som 
avgick från sitt uppdrag from 2020-02-06 då han föreslås som styrelseledamot av 
valberedningen. 
 

Welshshopen 
Ansvarig:  Torbjörn Håkansson 
 
Welshshopen erbjuder idag av rasböcker från 2013 och 2017, pins med klubbens logga samt 
den raspresentation som togs fram till SSRKs senaste exteriördomarkonferens. Under året 
har enstaka böcker och pins sålts. 
 

WelshNytt 
Ansvarig: Lotta Samuelsson (inom styrelsen ), Lotta Larsson redaktör 

Under året har det utkommit 4 tidningar. Det har inte alltid varit lätt att hitta material till 
tidningen. Nuvarande redaktör kommer att avgå och ny redaktör blir Dan Axelsson. Han tar 
över från och med nr 1 2021.   

Årets Allroundwelsh 
Ansvarig: Susanne Nilsson (inom styrelsen)  

För 2020 så har det varit totalt 3 st tävlande ekipage. 

Hund Förare Totalpoäng Placering 

Freckles Kalabalik 
SE29829/2018 

Margareta Svedlund 137 1 

Redspot´s Clara Cookie-Dough 
SE25369/2012 

Francine Skoglund 102 2 

Freckles Dooley SE24588/2012 Gunilla Alsterfjord 52 3 

 
  



   

Årets Welsh  
Ansvarig: Susanne Nilsson (inom styrelsen)  

För första gången har Årets Welsh hållits istället för KM. På uppdrag från årsmötet 2019 har 
styrelsen tagit fram och fastställt statuter för ”Årets Welsh” inom Agility, Rallylydnad, 
Lydnad, Nosework, Viltspår samt Jakt. Tråkigt nog fick vi inte in nomineringar till alla grenar, 
varför Årets Welsh i Jakt 2020 inte kunnat utses. 
 
Tyvärr kom ett bidrag in efter deadline och en hade glömt att betala in medlemsavgift till 
WSSK under 2020 och de blev därför inte placerade. 
 
Agility 

Fyra ekipage skickade in resultat till Årets Welsh Agility.  
 
Hund Förare Totalpoäng Placering 

Freckles Kalabalik 
SE29829/2018 

Margareta Svedlund 209,45 1 

Sällebäcks Insalata Taormina 
SE17006/2017 

Elisabet Lindal 206,3 2 

Freckles Dooley SE24588/2012 Gunilla Alsterfjord 71 3 

Dimmös Swinging Mostly Sally 
SE40457/2014 

Håkan Andersson 30,7 4 

Rallylydnad 

För 2020 så har det varit totalt 6 st tävlande ekipagei Årets Welsh Rallydnad 
 
Hund Förare Totalpoäng Placering 

Hot Spices Not A Bad Idea 
SE11906/2015 

Annika Carlsson 225 1 

Hot Spices Forget Me Not 
SE11901/2015 

Margaretha Larsson 200 2 

Redspot´s Clara Cookie-Dough 
SE25369/2012 

Francine Skoglund 80 3 

Lakedreams Little Red Fuschia 
SE45507/2019 

Margaretha Larsson 60 4 



   

Freckles Kalla Fötter 
SE29827/2018 

Charlotte Hultner 50 5 

Freckles Kalabalik 
SE29829/2018 

Margareta Svedlund 40 6 

Lydnad 

För 2020 så har det varit totalt 4 st tävlande ekipage Årets Welsh Lydnad. 
 
Hund Förare Totalpoäng Placering 

Hot Spices Not A Bad Idea 
SE11906/2015 

Annika Carlsson 20 (154,5) 1 

Redspot´s Clara Cookie-Dough 
SE25369/2012 

Francine Skoglund 20 (148p) 2 

Wermlandias Halloumi 
SE36532/2013 

Margaretha Hedemyr 10 (145,5) 3 

Freckles Dooley SE24588/2012 Gunilla Alsterfjord 10 (124,5) 4 

Nosework 

För 2020 så har det varit totalt 4 st tävlande ekipage i Årets Welsh Nosework. . 
 
Hund Förare Totalpoäng Placering 

Redspot´s Clara Cookie-Dough 
SE25369/2012 

Francine Skoglund 21,2 1 

Wermlandias Halloumi 
SE36532/2013 

Margaretha Hedemyr 15 2 

Freckles Dooley SE24588/2012 Gunilla Alsterfjord 10(högre 
totalpoäng) 

3 

Grimmhills My Name Is Annie 
SE23189/2019 

Nils Andersson 10 4 

 

  



   

Viltspår 

Fem ekipage skickade in resultat och tre blev placerade.  

Hund Förare Totalpoäng Placering 

Grimmhills My Name Is Annie 
SE23189/2019 

Nils Andersson 100 1 

Heddychlon Quando 
SE50323/2018 

Janne Gustavsson 90 2 

Freckles Kalabalik 
SE29829/2018 

Margareta Svedlund 60 3 

 

Sammanfattning av året 
Närvaronivån på våra styrelsemöten har inte alltid varit i önskvärd omfattning, men arbetet 
har gått bra. I övrigt har styrelsen arbetat efter de förhållanden som tillåtits från SKK. Till 
följd av pandemin och de restriktioner som denna inneburit blev vi tyvärr tvungna att ställa 
in och skjuta på ett flertal aktiviteter under det gångna året.  
 

2021-02-14 

 

_________________  _________________ 

Lotta Samuelsson  Margareta Svedlund 

 

_________________  _________________ 

Torbjörn Håkansson  Ida Lilja 

 

_________________  _________________ 

Birgitta Himreus  Jenny Höök 

 

_________________  _________________ 

Susanne Andersson  Susanne Nilsson 


