Protokoll fört vid styrelsemöte 8/2015

SVENSKA WELSH CORGI KLUBBEN
Protokoll fört vid styrelsemöte 8/2015
Mötesdatum: 2015-09-08

Tid: 18.30-20.00

Plats: Telefonmöte

Närvarande: Eva Liljekvist-Borg (ELB), Monika Johansson (MJ), Annette Jonasson (AJ), Helena Orre
(HO), Per Olov Augustsson (PEO)
Inte närvarande/anmält förhinder:
Janneke Plomp (JP), Agneta Sundin (AS), Peter Holmström (PH)
1. Mötets öppnande
Ordförande förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna.
2. Val av justerare
Till justeringsman valdes Annicka Sielck
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. Dock gick den bilaga vi fått ej att
öppna och därför bad vi HO att skicka en ny och då i PDF format. Denna blir bilagd
protokollet.
6. Inkommen och Utgående post
Inkommen post :
AJ gick igenom den post som inkommit.
- Monter till Stora Stockholm är beställd
- Styrelsen önskar få kopia på minnesanteckningar från Avelskommitteén för Cardigan och
deras möten
- SWCK har fått några nya medlemmar
- Avelskommittéen för Cardigan har skickat en skrivelse till styrelsen som diarieförts av
sekreteraren.
-Information om SKK play kommer att sättas ut på Facebook av MJ
-Inbjudan till Avelskonferens ska skickas till Avelskommittéerna
-Inbjudan till CUA lämnas utan åtgärd och läggs till handlingarna.
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Utgående post :
AJ tog upp den post som skickats
- Protokollsutdrag skickat
-Kritiker från utställning är skickade till Avelskommittéerna
-MJ har skickat en BIR-valp rosett som missats till sin mottagare.
7. Kommittérapporter
Avelskommittéerna för Pembroke:
-Kejsarsnitt har diskuterats. Har Pembroke svårt vid valpningar ? Diskussionen fortsätter
efter att Hälsoenkäten kommit in.
-Den 17 Oktober har Avelskommittéerna för Pembroke en uppfödarträff
WCP :
-WCP Nr 3-2015 är på väg ut till medlemmarna.
Utställningskommittéen:
-Rasspecial 2018 Malmö
Monika J rapporterade att arbetet pågår inför Rasspecial 2018 som kommer att vara i
Malmö.
Domare : Eva Eriksson
-Vilstafakturan från rasspecialen i Eskilstuna i år. SWCK har utlovats att få tillbaka pengar
som vi betalat men som inte utnyttjats av SWCK. Dessa betalas ut till Jennicka som sedan
överför dem till SWCK och Helena Orre.
-Nästa möte i Utställningskommittéen är satt till den 17 Okotber 2015.
Utbildningskommittéen:
Inga rapporter.
Vallningskommittéen
-Det har inkommit ett utkast från Cor om presentationen av dem som sitter i
Vallningskommittéen.
-Det föreslogs att det skulle vara ett föredrag av Cor van der Beek på kommande
Aktivitetshelg 2016. Peo skulle höra sig för med Cor.
Aktivitetskommittéen
Peo informerade att det nu har preliminärbokats 10 stugor på Mössebergs camping inför
kommande års Aktivitetshelg där.
Information kommer att finnas på SWCK:s Facebook sida, i WCP samt på Hemsidan.
Webkommittéen:
Hemsidan är under arbete och kommer att färdigställas, men styrelsen undrar hur lång tid
till det kommer att ta.
PR- och Mässkommittéen
Mässansvarig Annicka Sielck meddelade att Solvalla EXPO är avklarat och det fungerade
mycket bra. SWCK hade fått en perfekt placering tyckte vår PR och Mässansvarige.
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Anmälan för Monter till Älvsjömässan är inskickad.
Broschyrerna kommer att vara nya till Hundmässan i Stockholm. Förslaget om T-shirts för
Monterfolket har mottagits av styrelsen som tyckte det var en bra idé. Dock skulle Annicka
kontrollera om det fanns även stora storlekar att få tryckta till Hundmässan.
Facebook:
Allt är lugnt på SWCK:s Facebooksida, nya medlemmar kommer in nästan varje dag.
Regionombud
Inga rapporter har inkommit från Regionombuden.
8. Övriga frågor
Annons Avelshane på Hemsidan
-Det lades fram ett förslag att det skulle kosta 50 kr att ha en annons för avelshane på
SWCK:s Hemsida.
-Almanackan 2016
MJ skickar en liten förfrågan om hur Almanackan för 2016 ska utformas.
9. Nästa Möte
Nästa styrelsemöte kommer att hållas den 24 Oktober i Jönköpingstrakten.
10. Mötets Avslutande
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Ordförande

______________________________________
Annette Jonasson

_________________________________
Eva Liljekvist-Borg

Justerat av
______________________________________
Annicka Sielck
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