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Mötesdatum: 21 juni, 2016 

Tid: 19,00-20,30 

Plats: Telefonmöte  

 

Närvarande: Monika Johansson, Eva Liljekvist – Borg, Fia Nilsson, Helena Orre, Peter Holmström, Janneke 

Plomp, Annika Sielck anslöt vid punkt 8.  

Inte närvarande/anmält förhinder: Annette Nordenstad, Per Olov Augustsson 

 

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 Eva Liljekvist - Borg 

4. Justering av dagordningen 

Dagordningen godkändes 

5. Föregående mötesprotokoll  

Protokollet justerades och lades till handlingarna 

6. Ekonomisk rapport 

Antal medlemmar: Fullbetalande 300 

                                   Familj                39 

                                   Heder                  5 

                                   Gåvo                  59 

                                   SHU                      

När allt är betalt till Ronneby gick utställningen  -188,45 kr.  

Tryckkostnaden för WCP 2 blev 4880 kr, Helena O kontaktar posten igen för att få rätt pris på 

nästa utskick.  

 

7. Inkommande post och utgående post 

 Inkommande post: Kritiklappar, SKK information, mail från medlem              

 Utgående post:  Kritiklappar, SKK information till berörda kommittéer, mail till medlem från  

                                             sekreteraren och vidarebefordrat det till regionombudet.  
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8. Kommittérapporter:   

Avelskommitté 

Både AKC och AKP fick remiss från styrelsen angående hanhundslistan och inkommit med svar. 

Styrelsen beslutade att godkänna deras svar och hänvisningskraven kvarstår. Det är upp till 

avelsråden att granska hanhundarna på klubbens lista och ta kontakt med ev ägare vars hanar 

inte uppfyller kraven. Avelsrådens yttrande biläggs.  

 

Avelskommittén har fått till uppdrag att justera info i WCP respektive på hemsidan i det fall dessa 

ej överensstämmer med formuleringarna i de av årsmötet fastställda riktlinjerna.  

    Utställningskommittén  

              Sekreteraren har mailat hela kommittén angående vad som behöver förändras inför Morokulien  

              utan att få något svar. Styrelsen gav Monika till uppdrag att kontakta kommittén och kräva att de  

              lägger en budget för Morokulien. Utställningskommittén skall återigen kontakta kassören för  

              att bekräfta att alla har betalat för Ronneby då kassören påstår att så inte är fallet.  

              För att underlätta arbetet med vem som har betalt så beslutade styrelsen att alla anmälningar   

              skall efter att de är registrerade skickas till Helena Orre för avstämning. De som ej har betalt får 

              inga nummerlappar och kommer ej med i katalogen.                

 

Vallningskommittén 

               Inget att rapportera  

               Kassören rapporterade att vi hade fått in 550 kr till klubben från vallningslägret.  

 

PR o Mässansvarig 

              Rapporterade att Djurens Helg den 13-14 aug har blivit bekräftat av Solvalla. Allt material som  

              behövs har klubben redan. Det har även kommit förfrågan från Stora Stockholm om vi vill vara  

             med, Annika skall boka en stor monter precis som förra året.  

Mentalkommittén 

              Peter informerade att kommittén som från början bestod av Eva Granlund, Helena Robertsson,  

              Helen Henriksson och Peter Holmström. Numera endast består av Peter H och Helena R.  

              Rapporten skulle vara inne i slutet av Juni men pga datorhaveri har kommittén fått anstånd till  

              till den 8 aug av SKK. Styrelsen skall läsa och godkänna rapporten innan den skickas in till SKK. 

 

Facebook 

              406 st  
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9. Övriga frågor 

9.1 Svedea: Monika kontaktar med bud och motbud och frågan tas upp igen vid nästa möte 

9.2 Internetanmälning och medlemsavgift genom SKK: Ska utredas vidare  

9.3 Medlemskort: Helena O fixar kort till de som tävlar. Det ska även sättas in i WCP, FB och 

      hemsidan. Medlemsnumret kommer att bli fyra siffrigt 

9.4 Sponsorhuset.se: Ska vi ansluta oss kostnadsfritt? bordlades och tas upp på nästa möte 

9.5  Domarkonferens 2019: Eva har varit i kontakt med Västgötaklubben och de var positiva   

       till ett samarbete. Styrelsen beslutade att vi skulle vara med 2019. Eva fick till uppdrag att  

       undersöka samarbete med fler rasklubbar bla ungerska.   

       Fia fick till uppdrag att kontakta SKK och tacka Ja. 

9.6 Hamiltonplaketten: Förfrågan om klubben hade någon att nominera. Styrelsen beslutade Nej  

9.7 NKK: Styrelsen beslutade att informationen från NKK ska upp på hemsidan, fb och tryckas i  

       WCP så det når ut till alla medlemmar.  

 

10. Nästa möte 

Den 2 augusti, 2016, telefonmöte start 19.00 

 

11. Mötets avslutande 

Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat. 

 
Vid protokollet: Fia Nilsson   Mötes ordförande: Monika Johansson 
 
 
 
___________________________  ____________________________ 
 
 
 
Mötes justerare: Eva Liljekvist – Borg  
 
 
___________________________ 
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Ärende: Remiss från SWCK styrelse ang. klubben hanhundslista. 

 
 

 

 
Svar från AKP och AKC 

 
 Regler för hanhundslistan SWCK-Webb  
 

AKC och AKP/yttrande på remiss:  

- Kraven för hänvisning av hanhundar genom hanhundlista inom SWCK är en kvalitetssäkring 

för våra raser. De hänvisningskrav som gäller vid parning och valpförmedling idag inom 

klubben måste även de gälla hanhundar som anmäls av ägaren till hanhundslistan.  

   

AKC/AKP anser att hänvisningskraven kvarstår och säger nej till remissen ang. slopande av 

hänvisningskrav på SWCK:s hanhundslisa. 

 

 

 

 

2016-06-20 

 

Eva Sjöström                               

Sammankallande AKP 

 

Carina Sandell-Widin 

Sammankallande AKC 
 


