Protokoll för styrelsemöte, Welsh Springer Spanielklubben
Telefonmöte 20-05-03 kl. 19:00
Närvarande
Ordinarie ledamöter
Lotta Samuelsson (LS)
Ida Lilja (IL)
Birgitta Himreus (BH)
Jenny Höök (JH)*
Margareta Svedberg (MS)
*Kommer in till punkt 6
Suppleanter
Susanne Nilsson (SN)
Susanne Anderssson (SA)
§1 Mötet öppnande
LS hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.
§2 Val av justerare
SA väljs att jämte ordförande justera protokollet.
§3 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs.
§4 Inkommande och utgående skrivelser
4.1 Inkommande post har skickats ut kontinuerligt under perioden till hela styrelsen.
Styrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.
§5 Årsmöte
5.1 Diskussion förs kring det uppskjutna årsmötet.
5.2 Styrelsen beslutar att flytta årsmötet till 9 augusti. Styrelsen beslutar vidare
att uppdra åt LS att undersöka lämpliga lokaler och mötesordförande.

§6 Club Show
6.1 Diskussion förs kring upplägg för årets Club Show.
6.2 Styrelsen beslutar att flytta Club Show till den 10 oktober. Club Show
kommer att genomföras inomhus och styrelsen beslutar att uppdra åt LS att
anordna Club Show.
&7 Hemsidan
7.1 Det har kommit till styrelsen kännedom att SKK gjort ett utskick där de påminnt om
vikten av att ha uppdaterade hemsidor om man är en seriös uppfödare.
7.1.1 Styrelsen anser inte att det är Welsh springer spanielklubbens uppgift att
kontollera och ha synpunkter på innehållet på uppfödarnas hemsidor. Styrelsen
anser dock att de länkar som inte fungerar ska plockas bort. Information
gällande detta läggs ut på hemsidan och i tidningen.
§8 Avelsgruppen
8.1 BH informerar om att avelsgruppen har möte nästa vecka. BH anger vidare att de frågor
som uppfödarna kunnat besvara och som publicerats i WelshNytt nu är slut pga den låga
svarsfrekvensen hos uppfödarna.
§9 Övrigt
9.1 Km i jakt
9.1.1 JH informerar om hur arbetet med KM i jakt fortskrider.
9.2 WelshNytt
9.2.1 Diskussion förs kring klubbtidningen WelshNytt och det alltmer svikande
underlaget.
9.2.2 Styrelsen beslutar att lägga ut en text på hemsidan som
uppmuntrar samt ger förslag på vad medlemmarna kan bidra med
till tidningen.
9:3 Gåvomedlemskap
9.3.1 JH har noterat att informationen gällande gåvomedlemskap skiljer sig åt
mellan hemsidan och tidningen.
9.3.2 Styrelsen beslutar att uppdra åt LS att undersöka hur
villkoren är utformade rörande gåvomedlemskap.
§10 Nästa möte
Datum för nästa styrelsemöte sätts till 7 juni kl 19:00

Mötet avslutas kl 20:00

Vid protokollet
______________________________
Ida Lilja
Sekreterare

Justeras av
______________________________
Lotta Samuelsson
Ordförande

______________________________
Susanne Andersson
Ledamot

