
 

 
 
                                                                    
 
 
 
Protokoll för styrelsemöte, Welsh Springer Spanielklubben 
Telefonmöte 190414 kl. 17:30 
 
Närvarande 

Ordinarie ledamöter 
Lotta Samuelsson (LS) 
Torbjörn Håkansson (TH) 
Birgitta Limnefelt Sundin (BLS) 
Ida Lilja (IL) 
Birgitta Himreus (BH) 
Jenny Höök (JH) 
Margareta Svedlund (MS) 
 
Suppleanter 
Susanne Andersson (SA) 
Susanne Nilsson (SN) 
 
 
§1 Mötet öppnande 
 
LS hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. 
  
§2 Val av justerare 
 
BH väljs att jämte ordförande justera protokollet. 
  
§3 Fastställande av dagordning 
 
Dagordningen har skickats ut före mötet och fastställdes med följande tillägg i §15 Övrigt:  

 Information om annons i Härliga Hund 

 Jakt  

 Mässa Swedish Game Fair 

 Nästa styrelsemöte 
 

  



§4 Inkommande och utgående post 
 
4.1  IL redogör för inkommande post. Inkommande post har skickats ut kontinuerligt under 
perioden till hela styrelsen.  
 
4.2 I SSRK veckopost v15 har kommit in en remiss om ansökan om viltspårsdomare. Ansökan 
avser Tommy Gustafsson.  

4.2.1 Styrelsen har inget att erinra och beslutar att tillstyrka Tommy 
Gustafssons  ansökan till viltspårsdomare.  

  4.2.2 Styrelsen beslutar om omedelbar justering av § 4.2.1 
 
Styrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.  
 
§5 Förgående protokoll  
 
5.1 Protokoll från Årsmötet, Konstituerande styrelsemöte samt Per Capsulam beslut ligger 
ute för justering.  
 
§6 Ekonomi 
 
6.1 BLS redogör för klubbens ekonomi.  
 
6.2 En förfrågan har även kommit in gällande inköp av nytt material såsom backdrops och 
rollups till de mässor klubben brukar stå på. För att styrelsen ska kunna ta beslut i frågan 
behövs mer underlag såsom kostnadsförslag.   

6.2.1 Styrelsen beslutar att återremittera frågan om inköp av material till 
mässor  

 
§7 Sponsring 
 
7.1 Diskussion förs över vilka sponsorer klubben har.  
 7.2 Styrelsen beslutar att uppdra åt TH att kontrollera villka avtal som finns.  
 
§8 Suppleant till SSRK fullmäktige 
 
8.1 LS informerar att hon och Janne Gustavsson är anmälda till SSRKs fullmäktige.  

8.1.1 Styrelsen beslutar även att anmäla Dan Axelsson som suppliant till SSRK 
fullmäktige.  

 
§9 Redaktör WelshNytt 
 
9.1 Beslut om ny redaktör för WelshNytt togs genom per Capsulam beslut 2019-03-31. 
Styrelsen beslutade då att ge Lotta Larsson uppdraget som redaktör för WelshNytt.  
 
§10 Snabbare svar på frågor 
 
10.1 Önskemål från LS att vi alla hjälps åt att svara på frågor så snart som möjligt.   



 
§11 Hedersmedlemmar 
 
11.1 Diskussion förs över den tidigare frågan gällande hedersmedlemmar. I dagsläget finns 
inga hedermedlemmar i WSSK och det är styrelsen som har möjigheten att nominera förslag 
till Hedersmedlemmar och sedan är det styrelsen som kan utse dessa. Fördelar och 
nackdelar med hedersmedlemmar diskuteras. Styrelsen anser att det först och främst bör 
upprättas kriterer eller riktlinjer för vilka som kan nomineras till hedersmedlemmar.  
 
§12 Club Show  
 
12.1 Diskussion förs över vem som ska anordna Club Show 2019. LS har lämnat förfrågan till 
flera men intresset är svalt.   
 
§13 Jubileum 2020 
 
13.1 Diskussion förs kring vårt Jubileum 2020. Styrelsen fortsätter detta arbetet.   
 
§14 Avelsråd-information 
 
14.1 Styrelsen beslutar att välja Susanne Andersson, Janne Gustavsson och Tina Ratchovich 
till nytt avelsråd.  
 
§15 Tidigare styrelsebeslut att inte lägga ut hälsoresultat från svenskfödda hundar i 
norden  
 
15.1 Vid styrelsemötet den 2019-01-28 tog styrelsen beslut om att endast HD-resultat och 
resultat från ögonlysning från svenska hundar ska redovisas i WelshNytt. Att få med resultat 
från nordiska hundar är ett stort arbete och det är svårt att kvalitetsgranska. Detta skulle 
kräva en stor arbetsintsatts. Styrelsen konstaterar dock att inget hindrar våra medlemmar 
att själva skickar in resultat till WelshNytt men att vi på ovannämnda grunder har gjort 
bedömningen att detta inte är en uppgift för styrelsen.  
 
16. Övrigt  
 
16.1 Information om annons i Härliga Hund.  
MS informerar om raspresentationen i tidsskriften Härliga Hund.  
 
16.2 Jakt 
TH har fått mail från medlem som vill anordna vattenprov i Welshklubbens regi. Styrelsen ser 
positivt på detta och TH informerar medlemmen om vad som krävs och vad styrelsen kan 
vara behjälplig med.   
 
16.3 Mässa Swedish Game Fair 
BLS undrar om vi inte kan stå på Swedish Game Fair i år. Swedish Game Fair är en mässa som 
går av stapeln den 24-26 maj  på Tullgarns slott. Styrelsen ser positivt på detta och BLS 
utreder frågan mer.   



 
16.4 Datum för nästa styrelsemöte 
Datum för nästa styrelsemöte sätts till 2019-05-14 kl 18:00  
 
 
Mötet avslutas kl 19:00 
 
 

Vid protokollet 
 
______________________________ 
Ida Lilja  
Sekreterare 
 
 
 
 
Justeras av  
 
______________________________ ______________________________  
Lotta Samuelsson   Birgitta Himreus 
Ordförande   Ledamot 


