Welsh springer spanielklubben sektion Västerbotten
Verksamhetsberättelse 2021
Styrelsen för WSSK sektion Västerbotten avger till ordinarie klubbmöte den 6/2 2022
följande verksamhetsberättelse.
2021 års ordinarie årsmöte hölls digitalt den 7/2 med ett femtontal medlemmar
närvarande.
Styrelsen har vid årets början följande sammansättning:
Ordförande:
Vice. ordförande:
Sekreterare:
Kassör:
Ordinarie ledamöter:
Suppleanter:

Katarina Hedman
Frida Nimrodsson
Johanna Ågran
Birgitta Olsson
Marika Johansson,
Mari Lundborg Sjöstedt
Susanne Lundberg
Siv Konradsson
Maria Holmgren

Johanna Ågran har på ett förtjänstfullt sätt varit ansvarig för skrivelser till Welshnytt,
hemsida och sociala medier.
Revisorer har varit Maria Bergmark och Ingela Eriksson
Revisorsuppleant Jenny P Westin och Magnus Wilhelmsson
Valberedningen har bestått av Ann-Cristin Lundberg, sammankallande, Viktoria
Jakobsson och Lena Sjöström
Styrelsen har haft sex protokollförda sammanträden.
Verksamhet
Den verksamhetsplan som fastställdes vid tidigare årsmöte har tyvärr på grund av
rådande pandemi ej kunnat genomföras till fullo. Många aktiviteter har vi dock kunnat
genomföra vilket är extra roligt. Det märks på de aktiviteter som vi har genomfört att det
finns ett uppdämt behov av att träffas och umgås med likasinnade.
De aktiviteter som vi har lyckats genomföra är följande:
1.
2.
3.
4.
5.

Viltspårkurs i Hörnefors med Birgitta Olsson och Marika Johansson som ledare.
Aktivitetsdag i Gumboda
Trixutmaningar via sociala medier
Fotokurs med Bent Cristensen i Hjuken
Hundträffar på Rackarena i Norra Yttervik med Mari Lundborg Sjöstedt som
ledare.
6. Ringträning och promenad med Siv Konradsson och Rebecka Persson som ledare.

Vi hoppas för framtiden att pandemin avtar ännu mer så att vi med ny kraft kan verka
för alla welshägare i Västerbotten och verka för att vara ett nav där man kan träffa
likasinnade och vara ett självklart val då man vill träffas, träna och prova på olika
aktiviteter med sin welsh eller bara umgås. Det är en styrka att ha andra med kunskap
av samma ras att fråga och diskutera med.
SLUTORD
Sektionen försöker anordna aktiviteter som kan passa så många medlemmar som
möjligt. Vår önskan är att länets alla welshägare ska känna att sektionen är ett självklart
val för att träffa likasinnade, där man kan finna stöd, kunskap och vänskap. Vi hyser en
önskan att länets uppfödare berättar för sina valpköpare om sektionen, så att nya
welshägare får veta att vi finns, och betalar in gåvomedlemskap till klubben så att alla
nya welshägare får vara med och delta på sektionens alla aktiviteter.
Styrelsen vill rikta ett stort TACK till alla som gjort det möjligt att genomföra alla
aktiviteter under året och ett stort TACK till alla som kommit på våra aktiviteter!
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