
 

 
 
                                                                    
 
 
 
Protokoll för styrelsemöte, Welsh Springer Spanielklubben 
Telefonmöte 191117 kl. 18:00 
 
Närvarande 

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

 Jaktkurs  
 

§4  Inkommande och utgående skrivelser  
 
4.1 IL redogör för inkommande post. Inkommande post har skickats ut kontinuerligt under 
perioden till hela styrelsen.  
 
Styrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.  
 

§5 Förgående protokoll 

Styrelsen noterar detta och därefter läggs protokollet till handlingarna.  
 
 



§6 Kurser avel 

6.1 BH informerar om att avelsrådet uttryckt intresse för några utbildningar under nästa år. 
Bland annat SKK:s central avelskonferens och en helgkurs för avelsfunktionärer. TH 
informerar även om SSRK:s funktionärsträff.  

6.1.1 Styrelsen beslutar att ge avelsrådet fria händer i frågan inom rimliga 
gränser.  
 

§7 Artikel WelshNytt 

7.1 BH informerar om avelsrådets arbetet med kommande artiklar i WelshNytt om klubbens 
uppfödare. Intresset hos uppfödarna har varit lågt, 6 st svar.  Svaren kommmer att 
presenteras i kommande nr av WelshNytt. 
 
§ 8 SKK:s värdegrund 

8.1 Fråga har kommt in från medlem gällande SKKS: värdegrund och varför denna antogs 
utan att rashunden nämns och styrelsens ställningstagande.  

8.1.1 Styrelsen konstaterar att SSRK yrkade återremiss bland anant pga att 
rashundsfrågan saknades. Detta står även att läsa i protokollet från HS.   
 

§9 Reklamfilm/presentationsfilm 

9.1 Information om möjlighet att göra reklamfilm/presentationsfilm har kommit in till 
styrelsen.  

9.1.1 Styrelsen har tagit del av informationen men anser inte att det i dagläget 
finns behov utav någon reklamfilm/presentationsfilm.  
 

§10 Protokoll på hemsidan 

 10.1 Medlem i klubben vill uppmärksamma styrelsen på att SKK avråder från publicering av 
styrelseprotokoll öppet på klubbens hemsida.   

10.1.1 Styrelsen är medveten om detta men anser att för transparens 
gentemot medlemmarna bör protokollen finnas lättillgängliga.  
 

§11 WelshNytt 2020 

11.1 Offertförslag för tryck av WelshNytt har kommit in till styrelsen.  
 11.1 Styrelsen beslutar att fortsätta som tidigare. 
 
§12 Årsmöte 2020 

12.1 Styrelsen beslutar att årsmötet 2020 ska ske 15 mars 2020 kl 13:00. Styrelsen beslutar 

vidare att uppdra åt JH och MS att undersöka möjlighet till lokal samt mötesorförande i 

Stockholmstrakten.  

 

 

 



§13 Open Show 2020 

13.1 Aktivitetsgruppen i Skåne har kommit in med en intresseförfrågan om att få anordna 
Open Show 2020. 

13.1.1 Styrelsen ställer sig positiv till detta och meddelar Aktivitetsgrupp Skåne 
att de gärna får arbeta vidare med frågan.  
 

§14 Årets Welsh 

14.1 Förslag till poängberäkning för Årets Welsh i Jakt, Viltspår, Lydnad, Rallylydnad, Agility 
och Nosework har bilagts kallelsen.  

14.1.1 Styrelsen beslutar att fastställa pängberäkningen för Årets Welsh i 
ovanstående grenar enligt de förslag som finns.   

 

§15 Övriga frågor 

15.1 JH informerar styrelsen om arbetet med anordnandet av jaktkurs. Förslag till upplägg 
har bilagts kallelsen. Datum för kursen kommer att bli den 4-5 april 2020.  
 15.1.1 Styrelsen beslutar att jaktkurs ska hållas enligt bilagt förslag.  
  15.1.2 Styrelsen beslutar om omedlbar justering av punkt 15.1.1  
 
§16 Nästa möte 

Datum för nästa styrelsemöte sätts till 19 januari kl 18:00 
 
 
Mötet avslutas kl 19:40 

 
 

 

Vid protokollet 
 
______________________________ 
Ida Lilja  
Sekreterare 
 
 
 
 
Justeras av  
 
______________________________ ______________________________  
Lotta Samuelsson   Jenny Höök   
Ordförande   Ledamot 
 
 


