
 
 
 
 
 
 
Protokoll för styrelsemöte, Welsh Springer Spanielklubben 
Telefonmöte 20-08-17 kl. 19:00 
 
Närvarande 

Ordinarie ledamöter 
Lotta Samuelsson (LS) 
Torbjörn Håkansson (TH) 
Ida Lilja (IL) 
Birgitta Himreus (BH) 
Margareta Svedberg (MS) 
 
§1 Mötet öppnande 
 
LS hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. 
 
§2 Val av justerare 
 
TH 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 Förgående protokoll 
 
5.1 Förgående protokoll har försvunnit i posten och skickas därför ut igen.  

 
§6 Redaktör WelshNytt 
 
6.1 Nuvarande redaktör för WelshNytt Lotta Larsson har informerat om att hon inte har 
möjlighet att fortsätta som redaktör efter årssiftet. En ny redaktör behöver därför tillsättas 
från och med nummer 1 år 2021.  
 6.1.1 Styrelsen beslutar att eftersöka ny redaktör.  
 
 



§7 RAS 
 
7.1 Diskussion förs kring arbetet med RAS. Senast godkändes den 2017-01-28   

7.1.1 Styrelsen anser att arbetet med RAS bör påbörjas under höst/vinter för 
att pågå under 2021. Upplägg och möjliga idéer för arbetet med RAS 
diskuteras.  

7.1.2 Styrelsen beslutar att påbörjar arbetsprocessen med RAS. 
BH uppdras att skicka ut intresseförfrågan till några om de vill 
ingå i arbetsgrupp och arbeta med RAS.   

 
§8 Club Show 
 
8.1 Diskussion förs kring huruvida vi kan genomföra Club Show med hänsyn tagen till 
situationen i Sverige och världen just nu med den pågående coronapandemin. Styrelsen 
konstaterar att SKKs och SSRKs rekommendationer medför att det inte kommer att vara 
möjligt att genomföra Club Show i år.  

8.1.1 Styrelsen beslutar att ställa in Club Show 2020. Styrelsen beslutar även 
att påbörja planering för Club Show 2021.  

 
§9 40-års jubileum  
 
9.1 Styrelsen beslutar att flytta klubbens 40-års jubileum till 2021. 
 
§10 Övriga frågor 
 
10.1 KM i jakt 

10.1.1 Styrelsen beslutar att ställa in KM i jakt.  
 
10.2 Inrapportering av hälsotilstånd 

10.2.1 BH  framför att avelsrådet anser att det är viktigt att welshägare som på 
sina hundar haft sjukdom av allvarliga sort använder sig utav fliken 
inrapportering av hälsotillstånd som finns på klubbens hemsida. Welshen är i 
stort en mycket frisk och sund ras men det är viktigt att vi kan se vad våra 
hundar drabbas av och för att kunna kartlägga om det finns risk för framtida 
problem i rasen. Inrapporteringen av hälsotillstånd är ett verktyg för att 
underlätta detta arbete.  

 
§11 Nästa möte 
 
Datum för nästa styrelsemöte sätts till 4 oktober kl 19:00 
 
 
 
Mötet avslutas kl 20:20 
 
 
 



 
 
 
Vid protokollet 
 
______________________________ 
Ida Lilja  
Sekreterare 
 
 
 
 
Justeras av  
 
______________________________ ______________________________  
Lotta Samuelsson   Torbjörn Håkansson   
Ordförande   Ledamot 
 
 


