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Protokoll för styrelsemöte Welsh Springer Spanielklubben 

Teamsmöte 2022-02-26 kl. 19:00  

Närvarande: 

Ordinarie ledamöter  

Rigmor Långström (RL) 

Jenny Tenggren (JT) 

Inger Fjeldly (IF) 

Anna Helmersson (AH) 

Lena Torstensson (LT) inkom till punkt 6. 

Jenny Höök (JH) 

Julia Nygren (JN) 

Suppleant 

Susanne Nilsson (SN)  

Marcus Nygren (MN) 

 

§1 Mötets öppnande  

Ordförande hälsar välkomna och förklarar mötet öppnat.  

 

§2 Sekreterare vid mötet 

JN utses till mötets sekreterare. 

 

§3 Val av justerare 

AH utses till mötets justerare. 

 

§4 Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställs med följande tillägg:.  

Under 11. Övriga beslutsärenden:  

• Kommersiella annonser i Welshnytt 

Under 12. Övriga frågor: 

• SSRK fullmäktige 

• Kommunikation med Ulf om logga (IF) 

• Ej ensamarbete vid arrangemang 

• Jaktkurs 

• Funderingar 

  

§5 Föregående mötesprotokoll 

Föregående mötesprotokoll läggs till handlingarna.  
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§6 Allmän information: 

a. Vice ordförande (JT) 

a. Deltog på en Welshträff i Partille i helgen, 37 st hundar var med. Härligt att se 

hundarna springa och leka och att få prata Welsh med andra ägare. 

 

b. Sekreterare (JN) 

a. Lokal till årsmötet är bokad.  

 

c. Avelskommittén (RL) 

a. Kommande möte för att diskutera arbetsfördelning. 

b. Inga hälsoresultat med i nästa nummer av Welshnytt. Information finns på 

Kennelklubbens hemsida/Avelsdata. 

 

d. Viltspår (LT) 

a. Margareta Svedlund m.fl kommer arrangera KM. 

 

e. Aktivitetsgrupper/Utställning (AH, JT) 

a. SSRK har skickat ut att deadline för officiella utställningar, om officiell utställning 

ska genomföras 2025 är deadline i mars. WSSK brukar inte anordna officiella 

utställningar.  

 

f. Resultat (SN) 

a. Resultaten är klara och hemsidan är uppdaterad med bilder på vinnarna. Placering 1-3 

har skickat in bilder och presentation till WelshNytt. 

 

g. Hemsida och WelshNytt (RL) 

a. Går till trycket 5/3. 

 

§7 Anmälda beslutsärenden 

a. Remissvar om junior- och veterancertifikat. Förslag bifogas (RL) 

a. Styrelsen beslutar att besvara remissen i enlighet med lämnat förslag (bil. 1).  

 

b. Fastställande av verksamhetsberättelse (JN) 

a. LT reserverar sig från stycke två under redogörelsen för WelshNytt. 

b. Verksamhetsberättelsen får några redaktionella ändringar från synpunkter av styrelsen 

och fastställs därefter. 

 

c. Fastställande av förslag till verksamhetsplan 2023 (JN) 

a. Verksamhetsplanen fastställs. 

 

d. Fastställande av förslag till budget (LT) 

a. Förslag till budget fastställs. 

 

e. Fastställande av balans- och resultaträkning för 2023 (LT) 

a. Förslag till balans- och resultaträkningen fastställs. 
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f. Regler för uppfödarlistan 

a. Förslag: 

i. Du måste vara medlem i Welsh Klubben samt SKK eller SSRK. 

ii. Du måste vara medlem i WSSK sedan minst ett år. 

iii. Uppfödaren ska ha en aktiv hemsida, eller en aktiv sida på något social 

medium, där man kan ta del av information om uppfödarens kennel. 

iv. OBS att uppfödaren har ansvar för att kontaktuppgifterna är korrekta. Det 

innebär att kennelinnehavarnas namn måste anges exakt som det som anges i 

medlemsregistret. WSSK avför uppfödare från listan om angivet namn inte 

ger träff i medlemsregistret. Det är bra för de valpintresserade om man 

självmant avför sig från listan, istället för att låta de fem åren passera, när man 

inte planerar några fler kullar. Det går ju bra att återkomma om man ändrar 

sig. 

1. Styrelsen beslutar att godkänna förslaget. 

 

 

§8 Anmälda övriga ärenden 

a. Brev från The Welsh Springer Club, UK om 100-årsjubileum (AH) 

a. Helgen 7-8 oktober ska det vara en aktivitet för att fira att Welshklubben i England 

fyller 100 år. Aktivitetsgrupperna ska uppmanas att arrangera promenader runt om i 

landet? Klubben i England vill få bilder från de olika aktiviteterna.  

i. Information kring detta skickas via mail till aktivitetsgrupperna (AH). 

 

b. Arvoden mm till domare etc. (LT) 

a. Vi följer SKK:s riktlinjer. 

 

c. Avelsrapporten (RL) 

a. Den bör vara klar till senast i början på april. Den är sedan förra året mer omfattande 

och kräver sin tid att färdigställas. 

 

 

§9 Bordlagda ärenden 

Utgår. 

 

 

§10 Information/beslut i övriga pågående ärenden 

a. Club show 2023 (LT) 

a. Plats och domare (Peter Barnaby, Fiona Stevenson) är bokade. 

b. Förslag till fotograf finns för att fotografera alla vinnare och lite mingelbilder. 

c. Utställningstält – tidigare tält är försvunna och det behöver köpas in nya. 

i. Styrelsen beslutar: färgen ska gärna vara grön och WSSKs logga ska finnas 

på tälten.  

d. Funktionärsvästar – västar att ha för att deltagarna ska se vilka som de kan kontakta 

vid frågor. 

e. Middag kan ordnas i restaurangen. Om man får ha med hundar in kontrolleras igen. 

Pris för middag: 200 kr uppdelat på 150 kr för deltagaren och 50 kr betalas av 

klubben. 
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f. Anmälningsavgifter – sätts till 200 kr per hund. 100 kr för valp. Veteranerna (över 10 

år) är gratis. 

g. Funktionärer bjuds på boendet. 

h. Ringsekreterare är kontaktade.  

i. Swishnummer – Undersöks och information mailas ut. 

 

b. Rasboken.  

a. Utgår. 

 

c. Årsmötet 

a. Kontrollera vilka i Valberedningens förslag till styrelse som kan komma till årsmötet 

för efterföljande konstituerande möte och undersöka hur de kan deltaga på annat sätt 

om de ej kan närvara. (JN) 

b. Puffa på Facebook-sidan om årsmötet. (JN) 

 

d. Avtal redaktör (RL) 

a. Bordläggs. 

 

e. Översyn av texter och bilder avseende welshar som finns på olika håll 

a. Bordläggs. 

 

f. Hemsidan  

a. Bordläggs. 

 

g. Digitala föreläsningar (IF) 

a. En av föreläsningarna utgår för tillfället. 

b. 21/3 genomförs en av föreläsningarna. Information kommer ut i början av v 9 på 

Facebook och hemsidan. Föreläsningen kommer att spelas in (MN). När datum är 

bestämt kan vi kanske få hjälp med maillista via SKK (LT).  

  

§11 Övriga beslutsärenden 

a. Kommersiella annonser 

a. Priser för helsida i färg med foto – styrelsen beslutar 400 kr för kommersiella 

annonser, 250 kr för medlemmar. 

 

§12 Övriga frågor 

a. SSRK fullmäktige 27-28 maj 

a. Två delegater. 

i. Tas upp på konstituerande mötet. 

 

b. Dekaler (IF) 

a. Prisförslag har inkommit. 

i. Beslut tas att inte beställa. 

 

c. Ej ensamarbete vid arrangemang (RL) 
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a. Sårbart med ensamarbete vid olika arrangemang. Kommittéer, arbetsgrupper eller två 

från styrelsen behövs. Inför kommande verksamhetsår bör varje styrelsedeltagare 

fundera över sin egen roll, dess sårbarhet och hur den kan minskas. 

d. Jaktkurs (JH) 

a. De ekonomiska frågorna behöver diskuteras.  

i. Beslut tas att medlemmar får subventionerat från klubben och kostnaden för 

dem sätts till 350 kr. Övriga deltagares kostnad sätts till 700 kr, 

självkostnadspris är 650 kr. 

b. Kursledaren skickar faktura till LT. 

 

e. Funderingar (RL) 

a. Dokument från avelskommittén får få synpunkter från styrelsens medlemmar. Detta 

beror på de olika inriktningarna, med ett annat fokus, som övriga styrelsemedlemmar 

har samt att dokumenten är väl genomarbetade. 

 

§13 Nästa styrelsemöte 

Nästa möte är årsmötet 25 mars 2023 på Scandic Upplands Väsby kl 13:00. Samling för styrelsen kl 

12:00. Nästa möte är det konstituerande mötet direkt efter årsmötet den 25 mars. 

 

§14 Mötet avslutas 

Ordföranden tackar för dagens möte. Mötet avslutas 21:00. 

 

Vid protokollet 

 

_____________________________ 

Julia Nygren 

Sekreterare 

 

Justeras av 

 

____________________________   ____________________________ 

Rigmor Långström   Anna Helmersson 

Ordförande    Ledamot 

 

 

  


