Protokoll fört vid styrelsemöte 11/2015

SVENSKA WELSH CORGI KLUBBEN
Mötesdatum: 2015-12-08 Tid: 19.30-20.45 Plats: Telefonmöte
Närvarande: Eva Liljekvist-Borg (ELB), Helena Orre (HO), Monika Johansson (MJ),
Per Olov Augustsson (PEO), Janneke Plomp (JP)
Adjungerad till styrelsen:
Peter Holmström (PH)
Inte närvarande/anmält förhinder:
Agneta Sundin (AS), Annika Sielck (ASK), Annette Jonasson (AJ),

1. Mötets öppnande
Ordförande förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna.
2. Val av sekreterare
Till sekreterare valdes MJ
3. Val av justerare
Till justeringsman valdes PEO
4. Justering av dagordningen
Dagordningen godkändes.
5. Föregående mötesprotokoll
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.
6. Ekonomisk Rapport
Från HO hade en ekonomisk rapport blivit skickad till alla. Denna blir bilagd protokollet.
7. Inkommande och utgående post
Inkommande: EB gick igenom den post som inkommit. Tyvärr är det två regionombud som har avsagt sig
uppdraget inför 2016, Elin Gilenmyr Skaraborg/Jönköping och Mija Lindborg. Men i Skaraborg/Jönköping
kvarstår Cor van der Beek som regionombud och Mija har en efterträdare, Helena Wiklund som Mija har
vänligheten att hjälpa igång. Övriga skrivelser lades till handlingarna.
Utgående : Ingen utgående post fanns att rapportera.
8. Kommitté rapporter
- Avelskommittéen:
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Vi har fått en sammanställning av avelskommittén för Pembroke och det ser mycket bra ut. De har uppfyllt
de flesta av målen. Bra jobbat!
Styrelsen önskar en ny hälsoenkät av Avelskommittén för Cardigan. JP tar detta till dem.
EB tar kontakt med båda kommittéerna ang. SKK:s projekt att beskriva hundrasers mentala egenskaper och
beteende för att de skall utse någon/några personer som skall arbeta med detta.
- WCP Redaktion
Redaktionen har aviserat att de tänker vara med på både Stora Stockholm och My Dog i montrarna. För
övrigt väntar vi spänt på WCP.
- Utställningskommittén
Camilla Järeslätt tar över som utställningsansvarig efter Monika Johansson. För övrigt så flyter allt på som
planerat.
- Utbildningskommittén
Inget att rapportera.
- Vallningskommittén
Vi har fått en rapport från vallningslägret av Sara. Verkar ha gått bra och varit uppskattat av medlemmarna.
Bra jobbat!
Styrelsen har sedan tidigare tagit beslut om att Swck inte skall vara med i Kroppsvallarna och det gäller
fortfarande. Ev. fler läger som skall hållas i Swck:s regi skall inte Kroppsvallarna blandas in i. Tills vidare
gäller också att Swck inte skall blandas in i betalning för vallningsläger.
- Aktivitetskommittén
Styrelsen beslöt att godkänna Christina Erikssons förslag på nya regler för Årets aktivaste Corgi.
Planeringen för aktivitetshelgen rullar på.
- Webkommittén
Inget att rapportera.
- PR och Mässansvarig
AS har inkommit med en rapport om mässorna och allt verkar gå enl. planerna. T-shirts som skall användas
av de som står i montrarna har inköpts. Det har också köpts in kostymer för rasparaden. Pepparkakor som
ser ut som Cardigan o Pembroke har bakats av Sara och Annika för att användas i montern i Stockholm.
Kalendrar, musmattor och nummerlappshållare kommer att säljas på mässorna. Jättebra jobbat!
-Facebook
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I dagsläget har vi 301 medlemmar.
9. Övriga frågor
Eva Granlund önskar anordna en workshop för Pembroke vilket styrelsen biföll. Styrelsen önskar även att
Cardigan gör något liknande.
10. Nästa möte
Nästa möte är i Jönköping den 23/1-16 11.00 och är ett tass mot tass möte.
11. Mötets avslutande
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Ordförande

_______________________________________
Monika Johansson

_______________________________________
Eva Liljekvist-Borg

Justerat av
_______________________________________
Per Olov Augustsson
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