
 
 
 
 
 
 
Protokoll för styrelsemöte, Welsh Springer Spanielklubben 
Telefonmöte 200119 kl. 19:00 
 
Närvarande 

Ordinarie ledamöter 
Lotta Samuelsson (LS) 
Ida Lilja (IL) 
Birgitta Himreus (BH) 
Jenny Höök (JH) 
 
Suppleanter 
Susanne Nilsson (SN) 
Susanne Andersson (SA) *närvarande från punkt 4.  
 
§1 Mötet öppnande 
 
LS hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. 
 
§2 Val av justerare 
 
SN väljs att jämte ordförande justera protokollet. 
 
§3 Fastställande av dagordning 
 
Dagordningen har skickats ut före mötet och fastställdes med följande tillägg i § 10 Övrigt:  

 Avelsrådet 

 Jaktkurs  

 Balans- och resultaträkning  
 

§4  Inkommande och utgående skrivelser  
 
4.1 IL redogör för inkommande post. Inkommande post har skickats ut kontinuerligt under 
perioden till hela styrelsen.  
 
4.2 I veckost från SSRK fanns enkät gällande representantskapsmötet. SSRK HS undrar om 
medlemsorganisationerna är intresserade av att lägga funktionärsträff och 
representantskapsmötet samma helg.  

4.2.1 Styrelsen ställer sig till positivt till att hålla funktionärsträffen och 
representantskapsmötet samma helg. IL uppdras att besvara enkäten.  

 
Styrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.  



 
§5 Förgående protokoll 
 
Styrelsen noterar detta och därefter läggs protokollet till handlingarna.  
 
§6 Jubileum  
 
6.1 Diskussion om aktiviteter under jubileumsåret förs.  
 
§7 Club Show 
 
7.1 LS framför förslaget att anlita två domare till Club Show i Gränna för att göra 
utställningsdagen kortare. Den ena domaren kommer även vara gemensam med SSRK.  
 7.1.2 Styrelsen beslutar att det ska finnas två domare på Club Show i Gränna.  
 
§8 Allround Welsh 
 

8.1 SN redogör kort för arbetet med att granska inskickade resultat gällande årets Allround 
Welsh.   

 
§9 Årsmöte 
 
9.1 Förslag finns att hålla årsmötet i Sollentunna.  

9.1.1 Styrelsen beslutar att årsmötet den 15 mars ska hållas i Hamiltonsalen på 
SKK:s kansli i Sollentuna.  

 
9.2 En motion gällande KM i viltspår har kommit in till styrelsen den 27 november 2019. 
Enligt motionen ska klubben behålla KM i viltspår.  

9.2.1 Styrelsen beslutar att föreslå årsmötet att avslå motionen. Styrelsen 
beslutar vidare att uppdra åt MS att bereda motionen inför årsmötet. 
  

9.3 Motion rörande viltspårsprov/tävling har kommit in till styrelsen den 29 november 2019. 
Motionären yrkar att viltspårstävlingen ska finnas kvar inom WSSK.  

9.3.1 Styrelsen beslutar att föreslå årsmötet att avslå motionen. Styrelsen 
beslutar vidare att uppdra åt MS att bereda motionen inför årsmötet. 

 
9.4 Förslag till verksamhetsplan har utarbetats.  

9.4.1 Styrelsen beslutar att godkänna förslag till verksamhetsplan för 2020 
efter några mindre redaktionella ändringar.  

 
  



§10 Övriga frågor 
 

10.1 Avelsrådet har ännu inte hunnit ha något möte sedan förgående styrelsemöte. BH 
informerar dock om att Tina Ratkovich tyvärr valt att avsäga sig uppdraget i avelsrådet.  
 
10. 2 JH redogör för arbetet med jaktkursen. Glädjande nog finns ett stort intresse för 

kursen. Antalet platser är dock tyvärr begränsat vilket innebär att alla som vill anmäla sig 

kanske inte får plats denna gången.  

10.2.1 Styrelsen beslutar att i händelse av att jakkursen blir fullbokad ska 
platser tilldelas i ordning efter anmälningsdatum och när man betalt 
anmälningavgiften.  

 
10.3 Inför styrelsemötet har klubbens kassör bilagt balansräkning och resultaträkning.   
 10.3.1 Styrelsen beslutar att godkänna bifogad balans- och resultaträkning.  
 
§11 Nästa möte 
Datum för nästa styrelsemöte sätts till 16 februari kl 19:00 
 
 
Mötet avslutas kl 21:00 
 
 
 
Vid protokollet 
 
______________________________ 
Ida Lilja  
Sekreterare 
 
 
 
 
Justeras av  
 
______________________________ ______________________________  
Lotta Samuelsson   Susanne Nilsson   
Ordförande   Ledamot 
 


