
   
Protokoll för styrelsemöte, Welsh Springer Spanielklubben  
Telefonmöte, 160128 

 

Närvarande 

Torbjörn Håkansson (TH) 

Emelie Carlsson (EC) 

Bo Olofsson (BO) 

Lena Torstensson (LT)  

Birgitta Limnefelt Sundin (BLS)  

Lena Johansson (LJ) 

Anne Blomster Gunnarsson (ABG) 

 

Suppleant 

Jan Gustavsson (JG)  

Anita Korvela (AK) 

 
§ 1 Mötet öppnas 
TH öppnar mötet. 
 
§ 2 Val av justerare  
AK väljs till att justera protokollet. 
 
§ 3 Fastställande av dagordning  
Dagordningen fastställs. 

 
§ 4 Inkomna & Utgående skrivelser 
Inkomna och utgående skrivelser läggs till handlingarna, bilaga § 4. 

 
§ 5 Föregående protokoll  
Föregående protokoll läggs till handlingarna efter att det noterats att det under § 9 ska stå 
”inrapportering av sjukdomar inom rasen” och inte hälsoenkät. 
 
§ 6 Motion Viltspår  
Efter att ha justerat bemötandet av inkommen motion beslutade styrelsen att fastställa styrelsens 
yttrande.  
 
§ 7 Motion KM 
Efter att ha justerat bemötandet av inkommen motion beslutade styrelsen att fastställa styrelsens 
yttrande. 
 
§ 8 Motion Uppfödarutbildning 
Styrelsen beslutade att fastställa bemötandet av inkommen motion i enlighet med förslaget. 
 
§ 8.5 Årsmötesordförande 
Ordförande på årsmötet kommer vara Lars Ramberg. 
 
 



   
§ 9 Verksamhetsberättelse 2015 
Styrelsen godkänner verksamhetsberättelsen med redaktionella ändringar. 
 
§ 10 Bokslut 2015 
Styrelsen godkänner förslag till bokslut med mindre justeringar. 
 
§ 11 Medlemsstatistik 
Medlemsantalet den 31 december 2015 uppgick till totalt 858, varav 737 ordinarie-, 105 familje- och 
16 (15) utlandsmedlemmar. 
 
§ 12 Medlemsregistret 
Emelie Carlsson har avsagt sig att fortsätta arbetet med medlemsregistret. Annons om ny ansvarig 
för medlemsregistret ligger ute på hemsidan. 
 
§ 13 RAS 
SSRK är ännu inte färdiga med sitt yttrande över RAS. 
 
§ 14 Övrigt Avel 
En inrapportering av ”sjukdomar inom rasen” har inkommit till avelsansvarig. 
 
§ 15 Open Show 2016 
En internationell domare till OS den 8 maj. BO tar kontakt med Royal Canin angående sponsring. 

§ 16 Agility/ Rallylydnad/ Lydnad KM 
Ingen aktivitetsgrupp har hört av sig för att hjälpa till att anordna KM 2016. AK ser till att påminnelse 
om detta kommer ut på hemsidan. 
 
§ 17 KM i Jakt 
Ett förslag har inkommit om att anordna KM i Jakt utanför Enköping. Styrelsen beslutar att fastställa 
att KM ska anordnas där. 
 
§ 18 Aktivitetsgrupper 
ABG informerar om hur arbetet fortgår i de olika aktivitetsgrupperna. 
 
§ 19 Årets Allroundwelsh 2015 
 

1. Eva Bergenhill, 116 poäng 
2. Amanda Schultz, 91 poäng 
3. Matilda Adolphsson, 87 poäng 

 
En person hade tyvärr inte varit medlem under hela året och kunde därför inte vara med att tävla. 
AGB kontaktar vinnaren.  
 
§ 20 Övrigt 

 AK informerade om vad som sades på spanielmötet som ägde rum i samband med MYDOG.  

  
§ 21 Nästa sammanträde 
Nästa möte 2016-02-23. 
 



   
§ 22 Mötet avslutas 
TH avslutade mötet. 
 
Emelie Carlsson     
Sekreterare   

 

Justeras av    

 

 

 

 

 

 

Torbjörn Håkansson   Anita Korvela 

Ordförande     Suppleant 

 


