Protokoll för styrelsemöte, Welsh Springer Spanielkubben
Telefon möte 180423, kl. 18:00
Närvarande
Ordinarie ledamöter
Jan Gustavsson (JG)
Torbjörn Håkansson (TH)*
Margareta Svedlund (MS)
Ida Lilja (IL)
Birgitta Himreus (BH)
Rune Fernström (RF)
Suppleanter
Jenny Höök (JH) (suppleant)
Tekniska problem vid mötet. Susanne Andersson försökte ansluta med kunde inte
komma in.
*Torbjörn Håkansson (TH) ansluter till mötet 19:24
§ 1. Mötet öppnas
JG hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat
§ 2. Val av justerare
RF väljs att jämte ordföranden justera protokollet
§ 3. Fastställande av dagordning
Dagordningen har skickats ut före mötet och fastställs med följande tillägg i § 15
Övrigt
 § 14.3 Skrivelse om registrering av ögonlysning och gonioskopi
 § 14.4 Finskt ögonlysningsprotokoll
 §14.5. Engelska Welsh springer spanielklubbens årsbok
§ 4. Inkomna och utgående skrivelse
4.1 IL redogör för inkomna skrivelser och dessa läggs till handlingarna, bilaga §
4.

§ 5. Förgående protokoll
5.1 Protokoll från konstituerande styrelsemöte är inte färdigt
5.2 Protokoll från årsmötet är inte färdigt
§ 6 Genomgång av uppdragslista
6.1 Ansvarig trimmare
6.1.1 Styrelsen beslutar att bordlägga frågan
6.2 Avelskommitté
6.2.1 Förslag på kandidater finns, men frågan behöver utredas ytterligare.
6.3 Ansvarig utbildning
6.3.1 Styrelsen beslutar att utse MS till ansvarig utbildning
6.4 Ansvarig monter My dog Göteborg
6.4.1 Förslag på ansvarig saknas
6.5 Mottagare av utställningskritiker (SSRK)
6.5.1 Styrelsen beslutar att utse RF
6.6 Mottagare av jaktkritiker (SSRK) TH
6.6.1 Styrelsen beslutar att utse TH
§ 7. Kalendarium
7.1 Kalendarium gås igenom. JG skickar kalendariet till IL som skickar ut det
tillsammans med mötesprotokollet
§ 8. Närvaro vid Club show från styrelsen
8.1 Styrelsen beslutar att JG representerar styrelsen vid Club show 16 juni
§ 9. Kontraktsskrivning fodersponsor, vem och vilken leverantör?
9.1 JG redogör för arbetet med att hitta fodersponsor

§ 10. KM
10.1 Hur ser framtiden ut för KM
10. 1.1 JG redogör för diskussionen vid årsmötet.
Styrelsen beslutar att ta upp frågan på nästa styrelsemöte.
10.2 TH är inte närvarande men JG ger en lägesrapport för hur arbetet med KM i
jakt fortskrider.
§ 11. Aktivitetsgrupper
11.1 En allmän diskussion om aktivitetsgrupperna förs. Styrelsen anser att
aktivitetsgrupperna är viktiga för klubben.
§ 12. Inbjudan
12.1 SSRK GDPR Webbinarium 25 april
12.1.1 Styrelsen uppdrar åt IL att informera om GDPR vid nästa
styrelsemöte
12.2 SSRK fullmäktige 2-3 juni
12.2.1.1 JG är anmäld
12.3 SKKs Mentalpool
12.3.1 Styrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.
§ 13. Övrigt
13.1 JH redogör kort från SSRK:s informationsträff 14-15 april.
13.2 JG påminner om att lämna in presentation till Welsh nytt senast 21 maj
13.3 Inkommen skrivelse från uppfödare om registrering av resultat från
ögonlysning och gonioskopi när undersökningarna utförs samtidigt.
13.3.1 Styrelsen uppdrar åt BH att kontakta SKK i frågan.
TH ansluter till mötet 19:25.
13.4 Finskt ögonlysningsprotokoll
13.4.1BH redogör för att valphänvisningen har tagit emot ett finskt
ögonlysningsprotokoll. Punkterna förfaller vara desamma som i det
svenska protokollet, men i det finska protokollet anges mild, måttlig
och hög. Valphänvisningen beslöt att godta ögonlysningsprotokollet
men att förtydliga att det är ett finskt protokoll.
13.5 Engelska welsh springer spanielklubbens årsbok
13.5.1JG informerar att han har skickat in två sidor till engelska Welsh
springer spanielklubbens årsbok.

§ 14. Datum för nästa möte
Datum för nästa möte sätts till 11 juni 2018 kl 18:00
Mötet avslutas kl 19:40.

Vid protokollet
______________________________
Ida Lilja
Sekreterare
Justeras av
______________________________
Jan Gustavsson
Ordförande

______________________________
Rune Fernström
Ledarmot

