Protokoll fört vid styrelsemöte 10/2016

SVENSKA WELSH CORGI KLUBBEN
Mötesdatum: 24 november 2016
Tid: 19,00 – 20,30
Plats: Telefonmöte

Närvarande: Monika Johansson, Fia Nilsson, Eva Liljekvist – Borg, Helena Orre, Janneke Plomp,
Annika Sielck, Per Olov Augustsson, Annette Nordenstad
Inte närvarande/anmält förhinder:

1. Mötets öppnande
Ordförande förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna.
2. Val av sekreterare
Till sekreterare valdes Fia Nilsson
3. Val av justerare
Till justeringsman valdes Janneke Plomp
4. Justering av dagordningen
Dagordningen godkändes
5. Föregående mötesprotokoll
Protokollet justerades och lades till handlingarna
6. Ekonomisk rapport
Antal medlemmar: Fullbetalande 335
Familj
41
Heder
5
Gåvo
108
SHU
8

7. Inkommande post och utgående post
Inkommande post: SKK, Kritiker, Nominering skriven av Eva S angående Hans D till
Hamiltonplaketten, Förslag från medlem angående årets lydnad,
agility och rallylydnad.

Utgående post: SKK, Kritiker
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8. Kommittérapporter:
Avelskommitté
AKC har den 22 okt 2016 haft ett uppfödare och medlemsmöte. Minnesanteckningar från detta
har skickats till styrelsen.
AKP är klar med RAS 4. Styrelsen har fastslagit och godkänt RAS 4
WCP redaktionen
Monika pratar med redaktionen om att uppdatera uppgifter om avgifter m.m i Corgiprat.
Utställningskommittén
Har inkommit med en motion till årsmötet. De har även lämnat en avstämning inför 2017.
Kommittén kommer att få förstärkning av Marina Augustsson
Vallningskommittén
Genomfört sitt andra vallningsläger och det gick med 3200 kr plus. En intressant iakttagelse
har gjorts under dessa två läger. Det är att de hundar som är mentalt stabila vallar mycket bättre
än de som inte är lika stabila.
Aktivitetskommittén
Monika har kontaktat Sandra Fäger och hon kommer att hålla i aktivitetshelgen.
Per Olov kommer att vara hennes mentor
PR o Mässansvarig
Eftersom det var svårt att få vår officiella logga att bli snygg på en banderoll, fick Annika
godkänt av styrelsen att använda en annan logga på banderollen som trycktes. Men denna
logga och färg är endast godkänd för banderoll och inget annat. Monika har fixat nyckelringar
som bland annat såldes i Växjö. De ska även säljas på Stora Stockholm.
Annika informerade om montern i Stora Stockholm och informerade om att Cor van der Beck är
ansvarig för montern och vem som står i den på My Dog.
Annika är ansvarig för alla inköp till monter och inga inköp för göras utan hennes godkännande.
Facebook
479 st
9. Övriga frågor
9.1 Frågor från Monika bordlades till nästa möte
9.2 Årsmöteslokal är bokad till en kostnad av 850 kr och då är hundar välkomna. Det blir i
Linghem den 25 mars 2017.
9.3 Monika och Janneke informerade om deras möte med SKK angående medlemskap. Från och
med den 6 dec är det SKK som skickar ut och administrerar våra medlemmar.
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9.4 Monika informerade om att hon hade fått svar av Riksarkivet, frågan bordlades till nästa
möte
9.5 Vårt arkiv finns i dag i en medlems källarförråd. Styrelsen föreslog att personen kunde få
hjälp att gå igenom arkivet tillsammans med Annika och Per Olov.
10. Nästa möte
12 januari 2017, telefonmöte kl 19.00
11. Mötets avslutande
Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet: Fia Nilsson

___________________________

Mötes ordförande: Monika Johansson

____________________________

Mötes justerare: Janneke Plomp

___________________________
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