Protokoll för styrelsemöte, Welsh Springer Spanielklubben
Telefonmöte 20-10-04 kl. 19:00
Närvarande
Ordinarie ledamöter
Lotta Samuelsson (LS)
Margareta Svedlund (MS)
Ida Lilja (IL)
Jenny Höök (JH)
Suppleanter
Susanne Nilsson (SN)
Susanne Andersson (SA)
§1 Mötet öppnande
LS hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.
§2 Val av justerare
MS väljs att jämte ordförande justera protokollet.
§3 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs med två tillägg, redaktör och årsmöte i § 8 övrigt.
§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 Protokoll från mötet 2020-06-07 och 2020-08-16 är nu justerade och läggs till
handlingarna.

§6 Revidering Årets Welsh-Agility
6.1 MS har lämnat förslag på ett förtydligande i statuterna för Årets Welsh-agility så att det
blir tydligt att eventuella tidsfel räknas enligt Agilitydata. 5 fel än dras till intervallet 0-5 fel
och 10 fel ändras till intervallet 5,01-10 fel.
6.1.2 Styrelsen beslutar i enlighet med liggande förslag.
§7 RAS
7.1 LS informerar styrelsen om det påbörjade planteringsarbetet med RAS. Besked väntas
efter de förfrågningar som har gått ut till ett par medlemmar.
§8 Övriga frågor
8.1 Arbetet med att hitta ny redaktör för WelshNytt fortgår. Annons läggs ut på hemsidan
och kommer i WelshNytt.
8.2 Årsmöte
8.2.1 Diskussion förs kring upplägg, tid och plats för årsmötet 2021.
8.2.1.1 Styrelsen beslutar att årsmöte ska genomföras den 21 mars 2021.
8.3 Allround welshen
8.3.1 Frågor och synpunkter från medlemmar har kommit in gällande huruvida
Allroundwelshen och Årets Welsh 2020 ska koras eller ej p.g.a. många inställda
tävlingar under året.
8.3.2 Styrelsen konstaterar att det trots allt har förekomit
tävlingar under året om än i mindre omfattning. Detta innnebär
att de medlemmar som har varit ute och tävlat med sina hundar
bör ges möjighet att delta i allroundwelshen och Årets welsh även
2020.
§9 Nästa möte
Datum för nästa styrelsemöte sätts till 15 november kl 19:00

Mötet avslutas kl 19:30

Vid protokollet
______________________________
Ida Lilja
Sekreterare

Justeras av
______________________________
Lotta Samuelsson
Ordförande

______________________________
Margareta Svedlund
Ledamot

