
 
 
 

Verksamhetsberättelse 2021 
 

Ordinarie ledamöter 

Björn Klefbohm Ordförande, Ansvarig utgivare WN och Websida 

Lena Torstensson Kassör 

Julia Nygren Ledamot, Sekreterare, Postmottagare 

Rigmor Långström Vice ordförande, Avelsansvarig 

Jenny Höök Ledamot, Jakt 

Inger Fjeldly Ledamot, Viltspår, Utbildning 

Jenny Tenggren Ledamot, Aktivitetsgrupper 

Suppleanter 

Susanne Nilsson Rallylydnad, Lydnad, Agility,Resultatredovisning 

Dan Axelsson Utställning, Redaktör Welshnytt 

Utsedda och underställda av styrelsen 

Monica Seiron Ansvarig Medlemsregistret 

Carina Dahlberg Rasinformatör, Valphänvisning 

Eva Frisk Webbadministratör 

Torbjörn Håkansson Ansvarig Welshshopen 

  

Valda och underställda årsmötet 

Ulf Dahlin Revisor, ordinarie 

Mona-Lena Beckman Revisor, ordinarie 

Eva Stackerud Hultqvist Revisor, suppleant 

Jan Berglund Revisor, suppleant 

Janne Gustafsson Valberedning sammankallande 

Anne Blomster Gunnarsson Valberedning ledamot 

Mita Dahlgren Valberedning ledamot 

 

Firmatecknare 
 
Björn Klefbohm och Lena Torstensson har rätt att ta beslut samt verkställa betalningar upp till 5000 kronor tillsammans 
med två andra styrelsemedlemmar. Björn Klefbohm och Lena Torstensson har rätt att, var för sig, fritt överföra pengar 
mellan klubbens konton i Nordea och Länsförsäkringar Bank.  
 
Styrelsemöten 
Ansvarig: Björn Klefbohm 
 
Efter att genomfört digitalt förenklat årsmöte den 31 mars-2 april 2021 hölls ett konstituerade styrelsemöte den 18 april. 
Vid nedanstående datum har resterande styrelsemöten hållits. Alla protokoll finns uppladdade på klubbens hemsida 
wssk.se.  
2 maj, 6 juni, 11 juli, 22 augusti, 19 september, 30 september, 24 oktober, 12 december, 16 januari 2022 och 23 januari 
2022. 
Alla möten har på grund av rådande pandemi hållits via s k telefonmöten.  
 

Aktivitetsgrupper 
Ansvarig: Jenny Tenggren 
 
Även i år har det varit ett annorlunda år, men trots allt har en del aktiviteter kunnat genomföras. 
Följande aktiviteter har genomförts i olika aktivitetsgrupper: 
- Kurs i personspår 
- Gemensamma promenader 
- Promenad med korvgrillning 



- Open show 
- KM i nosework 
- Prova-på-dag (rallylydnad, nosework, agility samt hoopers) 
 

Avel, samt avels- och uppfödarkommitté 
Ansvarig: Rigmor Långström 
 
Under 2021 har kommittén tagit fram förslag till uppföljningsplan som sedan styrelsen har fastställt. Två representanter för 
kommittén har deltagit på SSRK:s avelsseminarium i november. Sammanställningar av resultat avseende HD-röntgen, 
ögonlysningar och gonioskoperingar har gjorts för publicering i Welsh Nytt. 
Kommitténs främsta fokus har varit det pågående arbetet att revidera RAS. Kommittén har en arbetsgrupp för 
genomförandet. Uppföljningar har gjorts i form av en granskning av styrelsens dokument, en enkät till uppfödarna och en 
hälsoenkät. Dessa uppföljningar har legat till grund för den utvärdering av RAS som avgetts till styrelsen. Arbete med 
revidering av RAS utifrån resultatet av utvärderingen har påbörjats. 
Årets uppföljningar finns i Avelsrapporten, se bil 1. 
 

Ekonomi 
Ansvarig: Lena Torstensson 
 
Klubbens ekonomi är stabil och god. Årets ekonomiska resultat på drygt 86 000 kr inför 2021 lades en budget med 
nollresultat. Men även det här året har pandemin medfört att klubben inte har genomfört aktiviteter i den omfattning som 
vi haft tidigare år och det speglar sig i klubbens budgetresultat.  
 

Hemsida 
Ansvarig: Björn Klefbohm (inom styrelsen), Eva Frisk Webbadministratör 
 
Under 2021 har hemsidan haft totalt 106 191 besök, en minskning från 142 972 under 2020. De flesta besöken gjordes på̊ 
sidorna: startsida, nyhetsblogg, valpar, omplacering och uppfödare. Orsaken till nedgången är sannolikt att i princip inga 
valpkullar eller omplaceringar funnits inne för förmedling utan presumtiva köpare funnit andra kanaler. I övrigt har det varit 
få nya inslag på̊ hemsidan. Ett sätt att öka antalet besökare vore om klubben startade en egen Facebooksida där man kan 
göra inlägg med länkar till information på hemsidan. 

Jämfört med 2020 så var det under 2021 färre som använde mobil/läsplatta vid besöken, 38% jämfört med 43%. Besökare 
via dator har ökat från 57% till 62%Denna förändring i användandet kan sannolikt förklaras med att ett större antal 
besökare jobbat hemifrån och då använt dator. 

Klubbens hälsoenkät 2021 genomfördes digitalt via hemsidan. 

Jakt 
Ansvarig: Jenny Höök (inom styrelsen) 

Intresset att träna jakt och gå på jaktprov med Welsh ökar stadigt, vilket är lovande. Pandemin har dock satt käppar i hjulet 
för planerade aktiviteter inom rasklubben. Det har dock inte hindrat att ett antal welshar startat både på vattenprov, 
nybörjarprov både A och B samt på fält. Vi hoppas att ännu fler möjligheter kommer att finnas för våra duktiga ekipage. 
Under 2021 hölls WSSK KM i Jakt i september utanför Örebro med domare Gunnar Petersson. Det kom fem Welsh 
springerspaniels till start och alla blev godkända på provet, som var ett officiellt B-prov. Grattis önskar vi er alla! 
Första platsen knep Monika Ekberg tillsammans med Welsh Wing And Queen Blanka. 
2:a plats Liza Boethius Wermlandias Too-ticki 
3:e plats Monika Ekberg och Welsh Wing All Time High 
4:e plats Tatiana Dolinina med Lentigos Jakob 
5:e plats Annika Wibergh med Vasa Ixia  

Medlemsregistret 
Ansvarig: Monica Seiron 
 
Medlemsantalet den 31 december 2021 uppgick till totalt 960 svenska medlemmar varav 100 är familjemedlemmar. Vi har 
även 14 utländska medlemmar.  
Under 2021 har 205 fullbetalande nya medlemmar tillkommit, varav 122 är gåvomedlemmar.  
Klubben består av sina medlemmar och ett viktigt arbete är att fortsätta bedriva klubbens rasarbete, viktigt är då 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 medlemsvärvning 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 hjälpt till att hålla klubben vid liv, bland annat genom att ha skänkt gåvomedlemskap till sina 
valpköpare 
 

Rasinformation 
Ansvarig: Carina Dahlberg 

Valphänvisning 

Precis som 2020 var ett märkligt år med Corona Viruset har även 2021 varit det, intresset för att skaffa hund har även i år 
varit oerhört stort. Detta har medfört att uppfödarna har haft väldigt många intresserade på sina kullar innan de ens varit 
födda och då har de inte skickat in sina kullar till klubbens hänvisning. Så under 2021 har endast EN kull kommit in, och det 
var i höstas. Innan dess har sidan varit helt tom sedan sommaren 2020. 

Rasinformation 

Även detta året har det varit en enorm efterfrågan på valpar, mycket beroende på att väldigt många arbetar hemifrån och 
tycker att det passar att skaffa valp. Förfrågningar om rasen har inkommit på mail eller telefon nästan varje dag veckans alla 
dagar. Även i år har många satt sig in lite i rasen innan de hör av sig, och detta medför att det blir fler rasspecifika frågor, 
såsom hur mycket jakt där är i rasen, ensamhetsträning, ögon och höfter mm, medan andra inte har träffat någon welsh i 
verkliga livet utan blivit förtjust i rasen genom bilder och artiklar. 
Omplacering 
Intresset att ta över en omplaceringshund har också ökat markant, och jag får även många mail och telefonsamtal om 
detta. Två stycken hundar har kommit in för omplacering, båda hanhundar och båda under senare delen på året. Den ena 
hanen har fått ett nytt hem och den andra ligger fortfarande när detta skrivs kvar på omplaceringssidan. 
 

Resultatredovisning 
Ansvarig: Susanne Nilsson 
 
Har som Resultatansvarig räknat totalpoäng för Allroundwelshen 2021 och Årets Welsh 2021 i agility, rallylydnad, lydnad, 
nosework, viltspår och jakt. 
 
Slutgiltigt resultat för 2021 har publicerats på hemsidan 2022-02-04, och i WelshNytt 1/2022. Se vidare under rubriken 
”Årets Welsh”. 

 
Sekreterare 
Ansvarig: Julia Nygren 
 
Under verksamhetsåret har inkommande post skickats till övriga styrelsemedlemmar och tagits upp på styrelsemöten. 
Justerade mötesprotokoll har arkiverats på USB-minne samt i en pärm som sekreteraren förfogar över. Justerat protokoll 
har sänts via e-post till hemsidan. I slutet av verksamhetsåret har protokollen skickats till revisorer samt till SSRK. 
Inkommande och utgående post diarieförts i styrelsens plattform Dropbox. 
 

Sektion Västerbotten 
Styrelsen för WSSK sektion Västerbotten avger till ordinarie klubbmöte den 6/2 2022 följande verksamhetsberättelse.  
2021 års ordinarie årsmöte hölls digitalt den 7/2 med ett femtontal medlemmar närvarande.  

Styrelsen har vid årets början följande sammansättning:  

Ordförande:  Katarina Hedman 
Vice. ordförande:  Frida Nimrodsson  

  



Sekreterare:  Johanna Ågran 
Kassör:  Birgitta Olsson 
Ordinarie ledamöter:  Marika Johansson   Mari Lundborg 
Sjöstedt   Susanne Lundberg 

Suppleanter:   Siv Konradsson    Maria Holmgren 

Johanna Ågran har på ett förtjänstfullt sätt varit ansvarig för skrivelser till Welshnytt, hemsida och sociala medier.  

Revisorer har varit Maria Bergmark och Ingela Eriksson Revisorsuppleant Jenny P Westin och Magnus Wilhelmsson  

Valberedningen har bestått av Ann-Cristin Lundberg, sammankallande, Viktoria Jakobsson och Lena Sjöström  

Styrelsen har haft sex protokollförda sammanträden.  

Verksamhet  

Den verksamhetsplan som fastställdes vid tidigare årsmöte har tyvärr på grund av rådande pandemi ej kunnat genomföras 
till fullo. Många aktiviteter har vi dock kunnat genomföra, vilket är extra roligt. Det märks på de aktiviteter som vi har 
genomfört att det finns ett uppdämt behov av att träffas och umgås med likasinnade.  

De aktiviteter som vi har lyckats genomföra är följande:  

1. Viltspårkurs i Hörnefors med Birgitta Olsson och Marika Johansson som ledare.  
2. Aktivitetsdag i Gumboda  
3. Trixutmaningar via sociala medier  
4. Fotokurs med Bent Cristensen i Hjuken  
5. Hundträffar på Rackarena i Norra Yttervik med Mari Lundborg Sjöstedt som ledare.  
6. Ringträning och promenad med Siv Konradsson och Rebecka Persson som ledare.  

Vi hoppas för framtiden att pandemin avtar ännu mer så att vi med ny kraft kan verka för alla welshägare i Västerbotten 
och verka för att vara ett nav där man kan träffa likasinnade och vara ett självklart val då man vill träffas, träna och prova på 
olika aktiviteter med sin welsh eller bara umgås. Det är en styrka att ha andra med kunskap av samma ras att fråga och 
diskutera med.  

SLUTORD  

Sektionen försöker anordna aktiviteter som kan passa så många medlemmar som möjligt. Vår önskan är att länets alla 
welshägare ska känna att sektionen är ett självklart val för att träffa likasinnade, där man kan finna stöd, kunskap och 
vänskap. Vi hyser en önskan att länets uppfödare berättar för sina valpköpare om sektionen, så att nya welshägare får veta 
att vi finns, och betalar in gåvomedlemskap till klubben så att alla nya welshägare får vara med och delta på sektionens alla 
aktiviteter.  

Styrelsen vill rikta ett stort TACK till alla som gjort det möjligt att genomföra alla aktiviteter under året och ett stort TACK till 
alla som kommit på våra aktiviteter!  

Utbildning 
Ansvarig: Inger Fjeldly 

 
Under året har tre styrelsemedlemmar deltagit i ”Kurs i föreningskunskap” 
 

Utställning 
Ansvarig Dan Axelsson 

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 Gustafsson 
 

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: Dan Axelsson (redaktör), Björn Klefbohm (ansvarig utgivare) 

Under året har det utkommit 2 plus ett dubbelnr av tidningen. Det har inte alltid varit lätt att hitta material till tidningen. 
Möjligen har vi sett ett trendbrott i och med första numret 2022, då det till detta nummer inkommit rikligt med material. 

Årets Welsh 
Ansvarig: Susanne Nilsson (inom styrelsen) 
Se vidare bil 2 
 

Sekreterare 
Ansvarig: Julia Nygren 
 
Under verksamhetsåret har inkommande post skickats till övriga styrelsemedlemmar och tagits upp på styrelsemöten. 
Justerade mötesprotokoll har arkiverats på USB-minne samt i en pärm som sekreteraren förfogar över. Justerat protokoll 
har sänts via e-post till hemsidan. I slutet av verksamhetsåret har protokollen skickats till revisorer samt till SSRK. 
Inkommande och utgående post diarieförts i styrelsens plattform Dropbox. 

 
Sammanfattning av året 
 
Under rådande omständigheter med en i stora delar ny styrelse har efter en delvis lång startsträcka har mycket ändå 
kunnat genomföras. Det gäller allt från arbetet med RAS, Open Show till Km i jakt etc. I slutet av 2021 startade vår planering 
inför 2022. Det arbetet har nu utmynnat i bl a följande beslut; att organisera ett fysiskt årsmöte i Jönköping, Club Show och 
jubileumsfirande i Gränna m m.  
 
 
2022-03-17 
 
 
------------------------------- ------------------------------------ 
Björn Klefbohm  Rigmor Långström 
 
 
------------------------------ ------------------------------------ 
Lena Torstensson  Julia Nygren 
 
 
------------------------------ ------------------------------------- 
Jenny Höök  Inger Fjeldly 
 
 
------------------------------ ------------------------------------- ------------------------------------------- 
Jenny Tenggren  Susanne Nilsson  Dan Axelsson 
 
 

 
 
 
 
 


