
 
 
 
 
 
 
Protokoll för styrelsemöte, Welsh Springer Spanielklubben 
Telefonmöte 20-11-15 kl. 19:00 
 
Närvarande 

Ordinarie ledamöter 
Lotta Samuelsson (LS) 
Margareta Svedlund (MS) 
Ida Lilja (IL) 
Birgitta Himreus (BH) 
Torbjörn Håkansson (TH) 
 
 
§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 med tre tillägg i § 6 övriga frågor.  

 Årsmötet 

 WelshNytt-redaktör 

 BPH 
 

§4  Inkommande och utgående skrivelser  
 
4.1 Inkommande post har skickats ut kontinuerligt under perioden till hela styrelsen.  
 
4.2 Under perioden har två remisser från SSRK kommit in gällande ansökan om utbildning av 
två blivande viltspårsdomare, Andreas Dahl och Mats Andersson.  

4.2.1 Styrelsen konstaterar att Andreas Dahl och Mats Andersson är okända av 
styrelsen sedan tidigare och styrelsen har inga synpunkter på deras lämplighet.  

 
4.3 Den 20 oktober har en remiss kommit in från SSRK gällande möjligheten för SSRK att 
ansöka om att även för spanielraserna få beteckning J registrerad hos SKK. Beteckning J står 
för jaktprovsmeriterad i enlighet för deltagande i Jaktklass på utställning.  

4.3.1 Styrelsen ställer sig positiv till att SSRK ansöker om att spanielraserna ska 
få möjligheten att få beteckning J registerad hos SKK. 



 4.3.2 Styrelsen beslutar om omedelbar justering av punkt 4.3  
 

4.4.1 En ansökan om utökat rasregiser har kommit in från SSRK. Ansökan gäller 
Martin Adner.  

  4.4.2 Styrelsen beslutar att tillstyrka ansökan.   
 
& 5 RAS 
5.1 BH redogör för planering kring uppdatering av RAS. Information kommer i nästa nummer 
av WelshNytt samt ligger ute på hemsidan. Deadline är sista december för den som vill 
lämna synpunkter. Arbetsgruppen kommer utgöras av Birgitta Himreus, Karin Brostram 
Berglund och Tina Ratkovich.  
 
&6 Övriga frågor 
 
6.1 En förfrågan har kommit in från aktivitetssgrupp Skåne om att anordna BPH för welshar 
till ett rabatterat pris den 14 augusti 2021 på Örkeljunga BHK.   

6.1.2 Styrelsen ställer sig positiva till aktivitsgrupp Skånes förslag gällande BPH.  
 

6.2 Diskussion förs kring det kommande årsmötet. TH tillser att information kommer ut på 
hemsidan och i WelshNytt.  

 
6.3 Ny redaktör för Welsnytt 

6.3.1 Styrelsen beslutar att utse Dan Axelsson till redaktör för WelshNytt från 
och med nr 1, 2021 

 
&7 Nästa möte 
 
Datum för nästa styrelsemöte sätts till 13 december kl 19:00 
 
 
 
Mötet avslutas kl 20:00 
 
 
  



Vid protokollet 
 
______________________________ 
Ida Lilja  
Sekreterare 
 
 
 
 
 

Justeras av  
 
______________________________ ______________________________  
Lotta Samuelsson   Torbjörn Håkanson  
Ordförande   Ledamot 
 


