
 
 
 
 
 
 
Protokoll för styrelsemöte, Welsh Springer Spanielklubben 
Telefonmöte 21-01-17 kl. 19:00 
 
Närvarande 

Ordinarie ledamöter 
Lotta Samuelsson (LS) 
Margareta Svedlund (MS) 
Ida Lilja (IL) 
Birgitta Himreus 
Torbjörn Håkansson 
 
Suppleanter 
Susanne Nilsson (SN)  
Susanne Andersson (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 med tillägg av § 8 Remiss, § 9 Preliminärt resultat, § 10 
Budgetförslag för 2021 samt § 11 övriga frågor gällande BPH.  

 
§4  Inkommande och utgående skrivelser  
 
4.1 Inkommande post har skickats ut kontinuerligt under perioden till hela styrelsen.  
 
§5 Förgående protokoll  
 
5.1 Protokoll från mötet 2020-12-13 läggs till handlingarna.  
 
§6 RAS 
 
6.1 Arbetsgruppen för RAS har kommit in med en förfrågan om att få göra ett utskick till alla  
medlemmar per post med information om möjligheten att besvara en enkät om sina hundar. 
Förhoppningen är att ett sådant utskick ska öka svarsfrekvensen.  



6.1.1 Styrelsen  beslutar att bifalla arbetsgruppen för RAS:s förfrågan om att 
göra ett utskick per post till klubbens medlemmar.  

 
§7 Placeringsresultat 
 
7.1 Har kommit in frågor från medlemmar gällande poängberäkningen för nosework både 
vad gäller årets welsh och allround welshen. Poängberäkningen kan inte ändras i efterhand 
men styrelsen har tagit emot synpunkterna och kommer att lämna över dem till nästa 
styrelse för att se över om en revidering av poängberäkning gällande noseweork behöver 
göras.  
 
§8 Remiss  
 
8.1 SSRK har skickat en förfrågan om huruvida klubben vill ansluta sig till raskubbarna för 
flatcoated retriever och golden retriever hemställan om att SSRK ska verka för att införa 
”varningstriangel” i avelsdata, gällande föräldradjur till hundar drabbade av RD (Renal 
Dysplasi) 
 8.1.1 Styrelsen beslutar att ansluta sig till denna hemställan.  
 
§9 Preliminärt resultat 2020  
 
8.1 TH redogör det preliminära resultatet för 2020 som kommer att bli ca + 85 000 kr. Den 
bidragande orsaken till överskottet är coronapanemin.  
 
§10 Budgetförslag för 2021 
 
9.1 TH har inför mötet skickat ut budgetförslag för 2021.  
 
§11 Övriga frågor 
 
10.1 BPH- På styrelsemötet den 15 november 2020 tog styrelsen beslut om att 
Aktivtetsgrupp Skåne skulle få anordna BPH till ett rabatterat pris på Örkeljunga BHK . 
Styrelsen gör ett förtydligande om att rabatten kommer att vara 300 kr/hund.  
 
§12 Nästa möte 
 
Datum för nästa styrelsemöte sätts till 1 februari kl 20:00 
 
Mötet avslutas kl 19:30 
 
 
  



Vid protokollet 
 
______________________________ 
Ida Lilja  
Sekreterare 
 
 
 
Justeras av  
 
______________________________ ______________________________  
Lotta Samuelsson   Susanne Andersson    
Ordförande   Ledamot 


