Protokoll fört vid styrelsemöte 1/2016

SVENSKA WELSH CORGI KLUBBEN
Mötesdatum : 22 Januari

Tid: 11.00

Plats: Jönköpings Brukshundklubb

Närvarande: Eva Liljekvist-Borg (ELB), Monika Johansson (MJ), Annika Sielck (ASK), Per Olov
Augustsson (PEO), Janneke Plomp (JP)
Inte närvarande/anmält förhinder: Annette Jonasson (AJ), Helena Orre (HO)
1. Mötets öppnande
Ordförande förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna.
2. Val av sekreterare
Till sekreterare för mötet valdes MJ
3. Val av justeringsperson
Till justeringsperson valdes JP
4. Justering av dagordningen
Dagordningen godkändes.
5. Föregående mötesprotokoll
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.
6. Ekonomisk rapport
En ekonomisk rapport har inkommit från HO. Denna blir bilagd protokollet.
a. HO uppdras att färdigställa årsmöteshandlingarna kring ekonomin
och omgående skicka dessa till revisorerna och be dem att senast en vecka innan
årsmötet skicka tillbaka handlingarna till styrelsen.
b. Beslut togs att inte använda gratistjänst för telefonmötena. Däremot skall vi
undersöka om det finns någon billigare än vad vi har i dagsläget. Idag betalar
vi 375:-/kvartal. Vi skall även skicka ut info till alla kommittéer att vi har denna
tjänst och att det är fritt för alla att använda den.
c. Beslut tog att avsluta ett kontokort. Detta kostar 350:-/år och är en onödig kostnad.
d. Visade sig att WCP har blivit dyrare än vanligt. MJ tar kontakt med redaktionen ang
detta.
7. Inkommande post och utgående post
Inkommande post:
a. Skrivelse från Disciplinnämnden.
b. Dödsannons Bo Jonsson
c. Påminnelse Remiss SKK utställningsregler.
Samtliga lades till handlingarna.
Utgående post:
Ingen utgående post fanns att rapportera.
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8. Kommittérapporter:
Avelskommitté
a. Avelskommitté Pembroke: Inga problem, fått en mötesrapport.
b. Avelskommitté Cardigan: Fortsatta problem, beslöt att lägga nästa styrelsemöte i
samband med Uppfödarmöte för Cardigan i Örebro för att kunna prata med hela
kommittén.
c. Enl. tidigare beslut skall båda avelskommittéerna under ledning av PH sammanställa
en undersökning om mentalitet. Eva Granlund och Helena Robertsson är ansvariga
för Pembroke. Ingen från Cardigan har anmält sitt intresse. PH ålades att omgående
ta kontakt med båda kommittéerna och SKK för fortsatt arbete med detta.
d. Styrelsen vill också betona vikten av att kommittéerna måste få styrelsens
godkännande för bekämpningsprogram och ev. kostnader därav och att allt
kommittéarbete skall också återrapporteras och fastställas av styrelsen.
WCP redaktionen
Styrelsen tycker att tidningen verkligen har fått sig ett lyft och den nya redaktionen
har gjort ett mycket bra arbete! Dock har sista numret blivit lite dyrt och MJ tar
kontakt med redaktionen ang. detta.
Utställningskommittén
MJ rapporterade att det flyter på bra med Morokulien och Ronneby.
Utbildningskommittén
Inget att rapportera
Vallningskommittén
Olika läger planeras, mer info kommer längre fram. Styrelsen vidhåller tidigare
uppfattning att inte vara med i Kroppsvallarna.
Aktivitetskommittén
Under kontroll, planeringen inför Aktivitetshelgen fortgår.
Webkommittén
Inget att rapportera. Styrelsen tycker hemsidan är fantastiskt bra!
PR o Mässansvarig
Jättebra jobbat, både i Stockholm och Göteborg. Styrelsen vill tacka alla som hjälpte
till på mässorna! Det var både ekonomiskt och kvalitetsmässigt bra resultat.
ASK vill poängtera att montrarna inte är någon ”avstjälpningsplats” vare sig för
hundar eller saker. Det behövs också nytt material till montrarna. EB hör sig för om
hon kan få tag på ett tält billigt. Lite annat måste också fixas till. ASK fortsätter att
förstärka och utveckla.
Cor van der Beck är fortsatt ansvarig för My Dog.
Facebook
326 medlemmar i dagsläget, inga problem.
9. Övriga frågor
Inför årsmötet
Diplom, MJ kollar.
Årets Corgilistor … i Verksamhetsberättelsen. MJ kollar
Verksamhetsberättelse, EB sammanställer
Verksamhetsberättelser fattas, AJ påminner, maila, ring, skriv…Inkomna senast den 5/2.
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Var skall Verksamhetsberättelsen tryckas. EB tar tag i detta.
Sekreterare ser till så att Dagordningen kommer ut på hemsidan senast 3 veckor innan
årsmötet. Skickar den till FB också.
Inga motioner inkomna ännu.
Lena Abrahamsson skall tillfrågas om hon vill vara mötesordförande. MJ tar kontakt.
Lotteripriser önskas, styrelsen inventerar.
2016 års almanacka. Inför planeringen för 2017 års almanacka tas hänsyn till de synpunkter
som inkommit.
De almanackor för 2015 som inte är sålda anses som avskrivna. Likaså de gamla broschyrer
som finns kvar.
10. Nästa möte
20/2 16,00 med fortsättning den 21/2 i Örebro.
Önskas sovplats skall detta anmälas till AJ. ASK ser om hon kan ordna billigt boende.
11. Mötets avslutande
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Ordförande

…………………………………………………………………..

…………………………………………………………………

Monika Johansson

Eva Liljekvist-Borg

Justerat av

…………………………………………………………………..
Janneke Plomp
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