
  
 
Konstituerande styrelsemöte, Welsh Springer Spanielklubben 

Fysiskt möte i Jönköping 2022-04-23, kl 14:30 

 

Närvarande: 

Ordförande:  

Rigmor Långström (RL) 

Ledamöter: 

Lena Torstensson (LT) 

Julia Nygren (JN) 

Jenny Tenggren (JT) 

Anna Helmersson (AH) 

Suppleant 

Marcus Nygren (MN) 

Ej närvarande 

Jenny Höök (JH) 

Susanne Nilsson (SN) 

Inger Fjeldly (IF) 

 

 

§1 Mötets öppnande 

Ordförande hälsar välkomna och förklarar mötet öppnat. 

 

§2 Val av sekreterare 

JN utses till sekreterare. 

 

§3 Val av justerare 

MN utses till mötets justerare. 

 

§4 Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställs. 

 

 



  
 
§5 Styrelsen konstituerar sig 

o Ordförande: Rigmor Långström 

o Vice ordförande: Jenny Tenggren 

o Kassör: Lena Torstensson 

o Sekreterare: Julia Nygren 

o Ansvarig avels- och uppfödarkommitté: Rigmor Långström 

o Ansvarig Jakt: Jenny Höök 

o Ansvarig Utbildning: Inger Fjeldly 

o Ansvarig Aktivitetsgrupper: Anna Helmersson, Jenny Tenggren 

o Ansvarig Utställningsansvarig: Jenny Tenggren, Anna Helmersson 

o Ansvarig Resultatredovisning: Susanne Nilsson 

o Agility 

o Lydnad 

o Rallylydnad 

o Viltspår 

o Nosework 

o Årets Allroundwelsh 

o Ansvarig Kommunikation inom styrelsen: Marcus Nygren 

o Ansvarig Welshnytt (i styrelsen): Rigmor Långström 

o Ansvarig hemsida: Rigmor Långström 

 

§5b Övriga av styrelsen beslutade funktioner 

o Ansvarig medlemsregister: Monica Seiron 

o Ansvarig rasinformation samt valphänvisning: Carina Dahlberg 

o Ansvarig webmaster/hemsida: Eva Frisk 

o Ansvarig Welshshop: bordlades till nästa möte 

o Ansvarig Welshnytt (redaktör): Dan Axelsson 

 

§6 Arbetsutskott 

Arbetsutskottet (AU) är till för fattande av brådskande beslut upp till maxbelopp på  

1000 kr. AU har befogenhet att teckna avtal för klubbens räkning. Styrelsen beslutar att 

följande ledamöter skall ingå i AU:  

– Ordförande  

– Vice ordförande 

– Kassör 

 

 

 



  
 
§7 Klubbens firmatecknare 

Rigmor Långström, Jenny Tenggren och Lena Torstensson har rätt att fastställa beslut 

samt verkställa betalningar upp till 15 000 kr i förening med någon av de två andra 

firmatecknarna. Rigmor Långström, Jenny Tenggren och Lena Torstensson har rätt att, var 

för sig, fritt överföra pengar mellan klubbens konton i Nordea och Länsförsäkringar Bank. 

 

§8 Omedelbar justering av § 5, 6 och 7 

Styrelsen beslutar om omedelbar justering av §5a och b, §6 och §7. 

 

§9 Tystnadsplikt och informationspolicy 

Ordföranden informerar styrelsen om tystnadsplikten och informationspolicy. 

 

§10 Allmän information 

10.1 Samtliga ledamöter ombeds att snarast sända sina kontaktuppgifter till sekreteraren. 

Uppgifterna ska uppdateras på hemsidan samt till SSRK. 

10.2 Kopia på all såväl inkommande som utgående post/skrivelser som någon 

styrelsemedlem hanterat och som kan komma att ligga till grund för beslut skickas till 

sekreteraren.  

10.3 Samtliga styrelsemedlemmar uppmanas att bidra med material till Welshnytt samt 

att uppmuntra alla medlemmar till detsamma.  

10.4 Samtliga styrelsemedlemmar ser över sin presentation som kommer att publiceras i 

nästa nummer av Welshnytt.  

 

§11 Kalendarium 

Frågan bordläggs. 

 

§13 Övriga frågor 

Till nästa möte:  

o Hur kommunicerar vi utåt? Förbered presentation. 

o Presentationer till nästa nummer av Welshnytt. 

o Fysiskt möte i slutet av augusti/september/början på oktober. Mötesplats 

undersöks där vi kan ha hundarna med.  



  
 

 

§14 Nästa styrelsemöte 

Styrelsemötena sker i största mån på söndagar kl 19:00. 

Nästa styrelsemöte bestämdes till söndag den 15 maj kl 19:00, via Teams. 

 

§15 Mötet avslutas 

 Ordföranden tackar för ett bra första möte med nya styrelsen och avslutar dagens möte. 

Mötet avslutas kl 15:35 

 

 

 

Vid protokollet 

 

______________________________ 

Julia Nygren 

Sekreterare 

 

 

 

Justeras av 

 

______________________________  _______________________________ 

Rigmor Långström   Marcus Nygren 

Ordförande    Ledamot 

 


