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Protokoll för styrelsemöte Welsh Springer Spanielklubben 

Teamsmöte 2022-12-18 kl. 19:00  

Närvarande: 

Ordinarie ledamöter  

Rigmor Långström (RL) 

Jenny Tenggren (JT) inkom vid §4 

Inger Fjeldly (IF) 

Anna Helmersson (AH) 

Lena Torstensson (LT)  

Suppleant 

Susanne Nilsson (SN)  

Ej närvarande: 

Jenny Höök (JH) 

Julia Nygren (JN) 

Marcus Nygren (MN) 

§1 Mötets öppnande  

Ordförande hälsar välkomna och förklarar mötet öppnat.  

 

§2 Sekreterare vid mötet 

AH utses till mötets sekreterare. 

 

§3 Val av justerare 

IF utses till mötets justerare. 

 

§4 Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställs.  

  

§5 Föregående mötesprotokoll 

Föregående mötesprotokoll läggs till handlingarna. Bordlagda frågor hanteras under detta möte. 

 

§6 Allmän information: 

a. Ordförande (RL) 

Framför en känsla av otillräcklighet om man exempelvis inte läser mail samma dag de 

kommer. Noterar en viss avsaknad av julhälsningar i WelshNytt och lyfter vad det kan 

bero på. 

 

b. Vice ordförande (JT) 

Inget att tillägga. 

 

c. Kassör (LT)                                                                                                                         

Skickat ut ekonomin. Meddelar att det har kommit en del frågor och tveksamma mail från 
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flera som deltog vid rasmontern i Stockholm nyligen. Önskar få en deltagarlista för att 

dubbelkolla mot utgifterna där. Saknar fortfarande en faktura på material som WSSK bokat av 

mässan. 

 

d. Sekreterare (JN) 

Utgår, ej närvarande 

 

e. Avels- och uppfödarkommitté (RL) 

Kort info om Avels-och uppfödarkommitens revidering av ögonpolicy, mera info under §8. 

De planerar att bjuda in ögonveterinär och genetiker Björn Ekestedt till WSSK´s 

avelskonferens. Konferensen är under planering och kommer att anpassas efter när Björn har 

tid. Redogör för SKK´s avelskonferens. Vårt inlämnade RAS beslutas av SKK i mitten av 

januari 2023   

 

f. Jakt (JH) 

Utgår, ej närvarande 

 

g. Viltspår (LT) 

Inget att tillägga. 

 

h. Utbildning (IF) 

Info om diplomerad avelsfunktionär läggs till handlingarna. Vi i styrelsen ska så snart som 

möjligt skicka in underlag till Inger om vilka utbildningar vi gått genom klubben under året. 

Ger feedback om senaste WN att den upplevs bra och roligt att den kom i tid. 

 

i. Aktivitetsgrupper/Utställning (AH, JT) 

Anna och Jenny redogjorde kring arbetet med Stockholmsmässans rasmonter som nyligen 

genomfördes. Det var ett stort arbete att organisera det. Mail skickades ut till alla kennlar i 

området för att få hjälp men inget större intresse fanns. Mässan på My Dog i Göteborg löper 

på bra utan vår inblandning, Det är AG Västra Götaland som ansvarar för detta.  

Anna kommer att ta enskild kontakt med de kontaktpersoner som avsagt sig som ansvariga för 

AG Skåne för att reda ut eventuella oklarheter. 

 

j. Resultat (SN) 

Resultat för ”årets welsh” och ”allroundwelshen” har börjat komma in. Sista dag att redovisa 

in resultat till Susanne är 15 jan.  

 

k. Kommunikation  (MN) 

Utgår, ej närvarande 

l. Hemsida och WelshNytt (RL)  
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Tidningen kom ut enligt plan. Tidningen är något vi i klubben värderar högt och det behöver 

ligga högt i våra prioriteringar. Det var något galet med formatet som gjorde att tryckeriet tog 

ut en extra kostnad vid senaste numret. Detta ska vara avhjälpt enligt redaktören till nästa 

nummer. Tidningens layout och innehåll diskuterades och det framkom både ris och ros. Olika 

meningar framkom kring layout. Somligt kan förbättras inom ramen för nu använt program. 

Det kan också finnas skäl att införskaffa något annat program. Vi funderar vidare på den 

saken. Vi behöver motivera medlemmar att bidra med material till tidningen.  

Avtalet för webbredaktören har tagits fram. Det behöver revideras och görs förslagsvis vid 

nästa styrelsemöte. Kanske kan vi göra ett liknande avtal för redaktören till WelshNytt? 

 

§7 Anmälda beslutsärenden 

a. Uppfödarlista på hemsida. Lena har kontaktat medlemsansvarig som har kontrollerat om 

uppfödare på listan är medlemmar. För att stå med på hemsidan krävs att man varit medlem ett 

år innan. Det har uppmärksammats att 7 uppfödare inte är medlemmar i klubben längre och 

kommer därför att strykas från uppfödarlistan på hemsidan. Lena informerar dem om varför de 

kommer att plockas bort. Detta bör medlemsansvarig kontrollera varje år. Avelsansvariga 

(Rigmor) kontrollerar varje år att de i enlighet med reglerna är aktiva uppfödare. 

 

§8 Anmälda övriga ärenden   

 

§9 Bordlagda ärenden 

a. Vi har inte lämnat svar på remiss gällande anvisningar för Spanielprov. 

b. Ansvar för övrig text och bilder om WSS på olika ställen. Flyttad till pågående ärenden. 

c. Avtal redaktör. Flyttad till pågående ärenden. 

d. Ansvarig Welshshop. Flyttad till pågående ärenden. 

e. Våra avtal. Utgår och hanteras särskilt avseende respektive avtal. 

f. Dekalfråga. Inger svarar berörd att dekal som inte överensstämmer med klubbens 

nuvarande logga inte är aktuell.  

 

§10 Information/beslut i övriga pågående ärenden 

a. Club show 2023 är under planering. Plats är Vårgårda och datum är 12 augusti. En 

arbetsgrupp är skapad av AG Västra Götaland där Jenny Tenggren ingår. Englands WSSK är 

kontaktade som har en del saker planerad där de vill samverka med oss. Domare är ej klart. 

Det läggs ut på hemsidan när info finns. 

 

b. Rasboken. Torbjörn är kontaktad utan resultat. Susanne provar igen. 

 

c. Lagring av avtal, utgår. 

 

d. Digitala föreläsningar för medlemmar. Inger har flera förslag på personer som kan hålla 

digitala föredrag. Det första vi planerar är en hundfysioterapeut som talar om träning friskvård 

mm. Planen är att det hålls i februari 2023. Styrelsen tycker det låter bra och låter Inger gå 

vidare i planeringen med att ta fram kostnadsförslag mm. 
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e. Ansvar för övrig text och bilder om WSS på olika ställen. Rigmor återkommer i frågan. 

 

f. Avtal redaktör. Rigmor återkommer i frågan. 

 

g. Ansvarig Welshshop. MN återkommer i frågan. 

 

h. Fredrik Steen är kontaktad och är tyvärr inte aktuell som föreläsare till vårt årsmöte. Martin 

Adner, utställningsdomare för welsh och jägare kan vara aktuell istället. Inger jobbar vidare i 

ärendet. 

 

§11 Övriga beslutsärenden 

a. Revidering av ögonpolicyn såvitt avser distichiasis. Avels-och uppfödarkommittén har 

inhämtat att många ögonveterinärer inte anger mängden av hårstrån och inte avser att göra det. 

Vidare kan det antas att ärftliga faktorer ligger bakom missbildningen. Den ögonveterinär som 

föreläste på SSRK´s avelskonferens 20-21/11 -21 utgick från det. Skrivningen i ögonpolicyn 

bör därför ändras.  

Beslut togs att ändra texterna under Arvsgång och Avelspolicy till  

Arvsgång: Ärftliga faktorer kan antas. Arvsgång okänd. 

 Avelspolicy: Dubblera inte diagnosen vid avel. Enligt SKKs grundregler gäller vidare att 

hunden ska vara fri från kliniska symtom för att användas i avel. Vid anlitande av 

valphänvisningen kontrolleras enbart officiellt registrerade data; dvs. här endast att 

diagnosen inte har dubblerats. 

Denna punkt justerades omedelbart. 

 

§12 Övriga frågor 

a. Avel-och uppfödarkommittén svarar SSRK med ämnen till funktionärsträff/avel 2023. 

b. Uppdatering av examinatorer av domaraspiranter ska redovisas in till SSRK senast 28/2. 

Susanne förslagsvis i samråd med Tina Ratcovich gör detta.  

c. Förslag framkommer om att klubben borde köpa in en dator som sekreteraren kan ansvara för. 

Där kunde avtal, mallar och dokument mm förvaras. Anna tar frågan vidare och diskuterar 

med sekreterare (Julia) och kommunikationsansvariga (Marcus) och lägger fram ett förslag till 

nästa möte.  

 

§13 Nästa styrelsemöte 

Nästa möte är 29 januari 2023 kl 19:00 

 

§14 Mötet avslutas 

Ordföranden tackar för dagens möte och avslutar. 

 

 

Vid protokollet 
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_____________________________ 

Anna Helmersson 

Sekreterare 

 

Justeras av 

 

____________________________   ____________________________ 

Rigmor Långström   Inger Fjeldly 

Ordförande    Ledamot 

 

 

  


