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Protokoll fört vid styrelsemöte 9/2015 

Mötesdatum: 2015-10-24        Tid: 14.00-17.00 Plats: Jönköping BK:s klubbstuga 

 

Närvarande: Monika Johansson (MJ), Annette Jonasson (AJ), Janneke Plomp (JP), Helena Orre 

(HO),  Annika Sielck (ASK), Per Olov Augustsson (PEO) 

 

Inte närvarande/anmält förhinder: 

Agneta Sundin (AS), Eva Liljekvist-Borg (ELB) 

 

1. Mötets öppnande 

Ordförande förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna. 

 

2. Val av justerare 

Till justeringsman valdes Janneke Plomp 

 

3. Justering av dagordningen 

Dagordningen godkändes. 

 

4. Föregående mötesprotokoll 

Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 

 

5. Ekonomisk Rapport 

HO gav en kortare ekonomisk rapport : 

På Konto : 45 917, 24 

Sparkonto : 10449,19 

Medlemsantal : 527 st 

 

6. Inkommen och Utgående post 

Inkommen post :  

Inkomna skrivelser gicks igenom och lades sedan till handlingarna. 

Skrivelsen fr Pia Schröder ang. katarakt ska tas upp på kommande möten samt ha en 

diskussion med avelskommittéen för Welsh Corgi Cardigan, då underlag för att besvara 

skrivelsen i nuläget saknas. 

Utgående post :  

Inga 
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7. Kommittérapporter  

Avelskommittéerna för Cardigan :  

Det har inkommit ett brev från Malin Eriksson att hon avgår från Avelskommittéen, och 

styrelsen får i uppgift att ta ställning till förslag som inkommit för att ersätta henne i 

Avelskommittéen.  

Avelskommittéens förslag är : Ulla Therman, Helen Henriksson och Viveka Jonasson 

Styrelsen föreslår Helen Henriksson och Viveka Jonasson att ingå i Avelskommittéen, under 

förutsättning att Viveka Jonasson tackar ja till posten. 

Avelskommittéen för Cardigan har även diskuterat PRA DNA test och kommit fram till att 

det ev behövs en längre övergångsperiod än vad som föreslagits, då det finns flertalet 

faktorer att ta hänsyn till inför ett införande av krav på DNA test för PRA. 

Styrelsen tar kontakt med SKK för att få lite mer rådgivning vad gäller denna PRA test innan 

detta blir ett krav. 

Hälsoenkäten har också tagit upp på Avelskommittéens senaste möte och den arbetar man 

vidare på och försöker få ut till Cardigan ägare så snart det går. 

Avelskommittéen för Pembroke : Hälsoenkät för Welsh Corgi Pembroke har tagits upp på 

deras Avelsträff, och den träffen var givande. 

Avelskommittéen för Pembroke har även bestämt att ha en Uppfödareträff med Kevin 

Dover som inbjuden gäst.  

Ev kommer ett samarbete mellan kommittéerna att de tillsammans använder Kevin Dover 

och tar del av hans kunskaper och erfarenhet och delar på kostnaden.  

Men detta diskuteras vidare framöver. 

WCP : 

Arbetet fortgår och den nya redaktionen kommer att under hösten introduceras i arbetet. 

Utställningskommittéen: 

MJ har huvudansvaret inför Ronneby 2017. 

Planeringen inför Moorokulien fortgår. 

MJ tar kontakt med resten av utställningskommittéen för att höra sig för hur de tycker att 

arbetet fungerar och fortskrider. 

Utbildningskommittéen: 

Det är en ny uppfödarutbildning, och då digitalt, under arbete inom SKK. Det är tänkt att 

alla uppfödare framöver ska ha genomgått denna. 

Vallningskommittéen 

Inget särskilt har inkommit att rapportera. 

Aktivitetskommittéen 

Peo rapporterade lite om planeringen inför Aktivitetshelgen kommande år, samt lade fram 

några förslag på aktiviteter : Hundluffarschack, Agility, Skojtävling, Föredrag av Cor van der 

Beek, Grillkväll. 



 

 

Protokoll fört vid styrelsemöte 9/2015 

SVENSKA WELSH CORGI KLUBBEN 

 

Styrelsemöte 9/2015     Sida 3 

 

Webkommittéen: 

Arbetet pågår med den nya hemsidan. Denna finns uppe nu och ska anpassas och justeras 

lite efter behov. Men allt ser bra ut. 

Det hade även inkommit förfrågan om protokoll och hur de skulle presenteras på 

websidan, om de skulle vara tillgängliga för medlemmar endast eller för alla att läsa 

oavsett medlemskap eller inte i SWCK.  

Mötet kom fram till att på prov (ett halvår) ha dem tillgängliga för alla som vill läsa dem 

och följa arbetet i SWCK, och sedan utvärdera vad medlemmarna tycker om det och hur 

det fungerat. 

PR- och Mässkommittéen 

Annika rapporterade lite om hur arbetet med planeringen inför genomförandet av Monter 

på Älvsjömässan fungerar. 

Annika hade även med sig förslag på de två nya broschyrererna till Mässan, samt förslaget 

om T-shirts till dem som står i Montern både vid Hundmässan Älvsjö och MyDog i 

Göteborg. 

Styrelsen beslöt att vi börjar med att beställa 500 st av varje broschyr. 

T-shirts beslöts det att acceptera den offert på 10 st som vi erbjudits, och sedan ta ett 

beslut framöver om det ska beställas hem ytterligare att ha t ex i webshopen. 

Annika ansvarar för att checka av om hur mkt folk det kan behövas till en monter på 

MyDog och sedan bokar en monter om det finns folk för alla fyra dagarna. 

Facebook: 

Facebook har 281 medlemmar hittills och det kommer fler och fler med förfrågan, vilket vi 

tycker är mkt bra. 

Regionombud 

Inga rapporter har inkommit. 

 

8. Övriga frågor  

-Aktivitetspriset 

Det har inkommit några förfrågningar om aktivitetspriset. Dessa har överlämnats till vår 

ansvariga kommitté för bl a Aktivitetspriset, Agitlity priset och Lydnadspriset. 

-Almanackan 2016 

MJ ansvarar för att ta emot annonser till Almanackan samt att skicka den till tryck. Men en 

fotogrupp ansvarar för att välja ut ca 24 bilder till Almanackan och sedan skicka dessa 

förslag till MJ som sänder dem för tryckning när allt är klart. 

-Planering inför Årsmötet 2016 

Det pågår en avstämning mellan olika platser att ha det kommande Årsmötet på. Förslag 

som kommit upp är : Jönköpings BK, Tidaholms BK, Linköpings BK. 

-Avelshanarna på websidan 
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Mötet föreslog att ta ut en mindre kostnad för att ha annons under Avelshanar på SWCK:s 

hemsida fr o m 1/1 2016. Mötet beslöt att ta ut en kostnad på 50 kr/år och hanhund. 

 

9. Nästa Möte 

Nästa möte är ett Telefonmöte som är planerat till den 10 November, dock var några 

upptagna detta datum så ev kommer det att flyttas fram till den 11 November alt istället 

avhållas den 9 November. 

 

10. Mötets Avslutande 

Vice Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 

 

 

 

Vid protokollet  Vice Ordförande 

 

______________________________________ _________________________________ 

Annette Jonasson  Monika Johansson 

 

 

Justerat av 

 

______________________________________ 

Peo Augustsson 

 

 


