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Protokoll fört vid styrelsemöte 10/2015 

Mötesdatum: 2015-11-09        Tid: 18.30-20.05 Plats: Telefonmöte 

 

Närvarande: Eva Liljekvist-Borg (ELB), Helena Orre (HO), Monika Johansson (MJ), Annika Sielck 

(ASK), Per Olov Augustsson (PEO), Annette Jonasson (AJ), Janneke Plomp (JP) 

 

Adjungerad till styrelsen:  

Peter Holmström (PH) 

 

Inte närvarande/anmält förhinder: 

Agneta Sundin (AS) 

 

1. Mötets öppnande 

Ordförande förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna. 

 

2. Val av justerare 

Till justeringsman valdes Helena Orre 

 

3. Justering av dagordningen 

Dagordningen godkändes. 

 

4. Föregående mötesprotokoll 

Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 

 

5. Ekonomisk Rapport  

Från HO hade en ekonomisk rapport blivit skickad till alla. Denna blir bilagd protokollet. 

Medlemmar 527 st varav 350 st är fullt betalande medlemmar.  

Övriga är Ungdomsmedlemmar (SHU), Gåvomedlemmar (valpköpare), Hedersmedlemmar 

(4 st) 

 

6. Inkommen och Utgående post 

Inkommen post : AJ gick igenom den post som inkommit och dessa lades till 

handlingarna.  

E L-B meddelade att Morgan Granander är en ny domare att döma våra raser. 

Det ska skickas till Ulrika på SKK att vi godkänt honom 

 

7. Rapport från samtliga kommittéer 

Avelskomm Card 
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Protokoll fr deras uppfödarmöte 

Eva kontaktar Carina och svarar på hennes frågor 

Styrelsen vill undersöka vidare huruvida ett krav på DNA test för PRA ska förbli ett krav 

eller ska rivas upp på en motion till Årsmötet. 

Avelskomm Pem 

Sammanställningen kommer nu innan årsskiftet 

WCP 

Jobbar vidare, men inga vidare informationer har inkommit. 

Utbildning  

Inget nytt 

Webkommitté 

Helen H vill veta hur vi ska göra med protokoll på hemsidan samt påminna alla kommittéer 

och regioner att skicka in info om sig till websidan. 

Vallningskommitté 

Arbetet rullar på.  

Ett vallningsläger har genomförts men ngn info om det har inte inkommit.  

PH kontaktar Cor och Sara Rosenkvist för att följa upp från vallningslägret.  

PR kommitté  

Tröjor. 

Planeringen inför Mässorna flyter på. MyDog har vi anmält till för att få monter. 

Broschyrerna går i tryck nu i veckan. 

T-shirts blir lite dyrare än planerat. Men det är pga av att vi får en egen logga på dem. 

329 kr/T-shirt detta är exkl. loggan. 

3210 kr inkl moms + 600 kr för loggan är totalkostnaden 

Annicka får styrelsens tillstånd att beställa 10 st T-shirts för dem som står i montern. 

Fakturan från MyDog skickas till Annika som skickar den till kassören. 

Annika vill göra en inventering över vad som finns till webshopen. 

Utställningskommitté 

Inför 2018 ett ev samarbete med andra klubbar. 

Ronneby : Monika önskar inte vara utställningsansvarig 

Morokulien : 

 

8. Planering Årsmöte 2016 

Jönköpings BK den 6 Mars kl. 13.00 - 17.00 ca. 
Förtäring : Evas förslag typ smörgåstårta till kaffet. 
Till Årsmötet Motion om förlängd mandattid för revisorerna ska vara med i 
Årsmöteshandlingarna. 
Påminna kommittéer och regionombud att det redan nu är dags att börja fundera på vad 
man vill ha med i sin verksamhet för det kommande året då det ska finnas med i 
Årsmöteshandlingarna. 
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TT Möte förslagsvis i anslutning till MyDog 
 

9. Övriga frågor 

Aktivitetspriset : Mest Aktiverade Corgi 
Från och med 2016 kommer det att kosta för att ha en Avelshane inskriven på websidan. 

Denna kostnad föreslogs till 50 kr per Avelshane och mötesdeltagarna godkände förslaget. 

 

10. Nästa möte 

8/12 Telefonmöte med start 19.00-20.30 

 

11. Mötet avslutas 

Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 

 

 

 

Vid protokollet  Ordförande 

 

______________________________________ _________________________________ 

Annette Jonasson  Eva Liljekvist-Borg 

 

 

Justerat av 

 

______________________________________ 

Helena Orre 

 

 


