
 

Protokoll för styrelsemöte, Welsh Springer Spanielklubben 

Telefonmöte, 160223 

 

Närvarande 

Ordinarie ledamöter 

Torbjörn Håkansson TH 

Emelie Carlsson EC 

Lena Johansson LJ 

Lena Torstensson LT 

Birgitta Limnefelt Sundin BLS 

Anne Blomster Gunnarsson ABG 

Bo Olofsson BO 

 

Suppleanter 

Anita Korvela AK 

Janne Gustavsson JG 

 

 

§ 1 Mötets öppnande 

TH välkomnar alla och förklarar mötet öppnat 

 

§ 2 Val av justerare för mötet 

ABG väljs att jämte ordförande justera protokollet 

 

§ 3 Dagordning 

Dagordningen har skickats ut innan mötet och godkändes 

 

§ 4 In- och utgående skrivelser  

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

 

§ 5 Föregående protokoll 

Föregående protokoll är ej ännu färdigjusterat. 

 

§ 6 Spanielmöte 

Protokollet från mötet läggs ut på hemsidan. 

 

§ 7 Samverkan Spaniel 

Styrelsen ställer sig positiv till föreslagen överenskommelse mellan 

spanielklubbar anslutna till SSRK. 



 

§ 8 Förslag verksamhetsplan 

Styrelsen fastställer förslaget till verksamhetsplan. 

 

§ 9 Förslag budget 2016 

Styrelsen godkänner förslaget till budget 2016. 

 

§10 Medlemsregister 

Mathilda Adolfsson tar över medlemsregistret efter Emelie Carlsson. TH 

ser till att MA får tillgång till aktuellt postgirokonto. 

  

§ 11 RAS 

Efter synpunkter från SSRKs avelskommitté har WSSKs avels- och 

uppfödarkommitté reviderad RAS. Styrelsen fastställer med redaktionella 

ändringar det reviderade RAS-dokumentet. JG får i uppdrag att sända in 

RAS till SSRK. 

 

§ 12 CS 2016 

Styrelsen beslutar att CS anordnas på samma ställe som föregående år, i 

Upplands-Väsby.  

 

§ 13 KM Viltspår 

Ingen intressent finns ännu. 

 

§ 14 KM Rallylydnad/ Lydnad/ Agility 

Ingen intressent finns ännu. 

 

§ 15 Övrigt Aktivitetsgrupper 

Det har inkommit en förfrågan från Stockholms aktivitetsgrupp om att 

införskaffa en dynbox till montern på Stora Stockholm. Styrelsen beslutar 

att bordlägga frågan till nästa möte. 

 

§ 16 Uppfödarlistan på hemsidan 

AK ser över kriterierna för att vara med på uppfödarlistan på hemsidan. 

 

§ 17 Övrigt Info 

 Våra broschyrer ”Klubben för alla är slut”. TH får i uppdrag att ta 

fram en ny broschyr. 

 Förfrågan om intresse finns för en ny RAS-bok. Styrelsen beslutar 

att bordlägga beslutet till nästa möte. 



 

 Förfrågan angående digitalt nummer av Welshnytt. Styrelsen 

beslutar att bordlägga beslutet till nästa möte. 

 TH berättar att det är dags att begära in en ny offert från olika 

tryckeri då det var ett par år sen. Styrelsen beslutar att uppdra åt 

Torbjörn tillsammans med redaktören att höra efter nya offerter. 

 

§ 18 Övriga frågor 

JG får i uppdrag att se över avtackningsgåvor till årsmötet. 

TH tackar för ett bra år och en fin arbetsinsats. 

 

§19 Mötet avslutas 

TH avslutar mötet. 

 

 

 

 

 

 

Emelie Carlsson  

Sekreterare  

 

 

Justeras av 

 

 

 

 

Torbjörn Håkansson    Anne Blomster Gunnarsson 

Ordförande    Aktivitetsgruppsansvarig 
 

 

 


