
Protokoll för styrelsemöte, Welsh springer 
spanielklubben 

Telefonmöte 180924 kl 18:00 

Närvarande 

Ordinarie ledamöter  
Jan Gustavsson (JG) Torbjörn Håkansson (TH) 
Margareta Svedlund (MS) Birgitta Himreus (BH) 
Birgitta Limnefelt  
Sundin (BLS) 
Rune Fernström (RF) Suppleanter  
Susanne Andersson(SA) Jenny Höök (JH) 

Frånvarande 

Ida Lilja (IL) 

§1 Mötet öppnande 

 JG hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. 

§2 Val av justerare 

 TH väljs att jämte ordförande justera protokollet. 

§3 Fastställande av dagordning 

 Dagordningen har skickats ut före mötet och    
 fastställs 



§4 Inkomna och utgående skrivelse 

 4.1. JG redogör för inkomna skrivelser. 

4.1.1 Exteriördomare Anna Geschwindt Eriksson har 
 ansökt om utökat rasregister med Welsh springer  
 spaniel. Styrelsen ger IL i uppdrag att godkänna  
 hennes ansökan.  
 4.2. Övriga skrivelser läggs till handlingarna. 

§5. Förgående protokoll 

 5.1. Styrelsemöte 20180813 

5.1.1 Styrelsen beslutar att godkänna ovannämnda  
 protokoll med följande tillägg 5.11.8.1 Inte   
 genomförbart, då Open Show Åstorp har annat avtal. 

§6. Valpannonser och intäkter 

 6.1. Frågan bordläggs till nästa möte. 

§7. Jaktprovsremiss 

 7.1. TH redogör för arbetet med remissen. 7.1.1.  
 Styrelsen har inget att erinra. 

§8. Synpunkter från avelsrådet 

 8.1. Gonioskopering i valpförmedlingen    
  8.1.1.Bordläggs till nästa möte. 



8.2. HD-frågor  
 8.2. BH och SA ges i uppdrag att ta fram    
 informationsmaterial, som ska hjälpa uppfödarna att 
 få valpköpare att höftledsröntga sina welsh springer 
 spaniels. 

 

§9. Jaktläger 

 9.1. JH diskuterade möjligheterna att anordna   
 jaktläger i WSSK:s regi under 2019. 

9.1.1. Styrelsen ger JH i uppdrag att komma  
  med förslag på datum, plats samt budget inför  
  2019. 

§10 Övrigt 

 10.1 Korta rapporter från KM Åstorp  
  10.1.1 KM i rallylydnad och lydnad    
  genomfördes med 8 respektive 6 ekipage. KM  
  vinnare rallylydnad samt lydnad var Kristin  
  Wendel och Wenanders Breakfast In Bed  

  10.1.2. KM i agility blev inställt pga för få  
  anmälda.  
  10.1.3. KM i Viltspår genomfördes med 8   
  ekipage, varav 6 godkända. KM vinnare viltspår 
  Janne Gustafsson och Heddychlons Olivia 
  10.1.4. KM jakt 1 godkänt ekipage Annika  
  Wiberg med Zelda 



§11 Datum för nästa möte  

 Nästa möte blir 20181105 18.30 

Vid protokollet 

_______________________ Jenny Höök  

Justeras 

_______________________  

Jan Gustavsson 
Ordförande  

___________________________  

Torbjörn Håkansson  
Ledamot 


