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Mötesdatum: 12 januari 2017 

Tid: 19.00 – 20.30 

Plats: Telefonmöte  

 

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

                       Per Olov Augustsson, Annette Nordenstad, Annika Sielck till punkt 9. 

 

Inte närvarande/anmält förhinder: Janneke Plomp  

 

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 Per Olov Augustsson 

4. Justering av dagordningen 

Dagordningen godkändes 

5. Föregående mötesprotokoll  

Protokollet justerades och lades till handlingarna 

6. Ekonomisk rapport 

SKK har numera hand inbetalningen för medlemskap. Uppfödare som ska anmäla valpköpare ska 

göra det genom SKK. Kassören påpekade att även adressändring m.m ska gå genom SKK 

 

7. Inkommande post och utgående post 

 Inkommande post: SKK, Mail från Camilla J, Mail från medlem, kritiker              

 Utgående post:  SKK, Svar till Camilla från Monika, Svar till medlem från Monika, kritiker 
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8. Kommittérapporter:   

Avelskommitté 

SKK har godkänt RAS 3 för Cardigan. SKK har mottagit RAS 4 för Pembroke och Cecilia Lindhoff 

har ändrat i RAS 4 efter att styrelsen har godkänt RAS 4 på begäran av SKK.  

Eva Granlund har meddelat styrelsen att hon avgår som avelsråd för pembroke efter årsmötet. 

Monika kontaktat AKP för att höra efter om de tycker att de klarar av arbetet på det antal 

personen som blir kvar eller att de vill ha in någon ny i kommittén.  

              WCP redaktionen 

              Nr 4 av tidningen kostade 10551 kr att trycka och porto 2700,50 kr    

    Utställningskommittén  

              Camilla J har meddelat att hon inte kan vara sammankallande längre pga personliga skäl. Men är  

              gärna kvar i kommittén och hjälper till. Monika mailar Emmy och Marina och frågar om någon av  

              dessa kan ta på sig ansvaret.  

              M.Redlicki har lämnat återbud till att döma i Högbo. Eva L-B ska fråga runt och återkommer i  

              frågan.  

Aktivitetskommittén 

              Sandra Fäger har hand om aktivitetshelgen i Mösseberg och hon rapporterar att det flyter på bra.  

              Regionsombudet har fått svar från nästan alla ombud. Regions ansvarig hade en fråga till  

              styrelsen: Kan vi lägga till fler regionsombud om någon är intresserad? Styrelsen beslutade att  

              det gick bra. Bara de kom överens om vem som hade huvudansvaret för vissa aktiviteter.  

              Monika kontaktar och informerar regionsombudet.  

PR o Mässansvarig 

              Annika informerade att Stora Stockholm drog in ca 3000 kr på försäljning. Det hade gått super  

              och det hade stundstal varit kö för att ta sig fram till montern. Även My Dog drog in en del  

              pengar och hade haft lika mycket folk som ville besöka vår monter.  

Facebook 

               520 st 

 

9. Övriga frågor 

9.1 Årsmöteshandlingar samtliga kommittér har fått information om detta. 

9.2 Förslag från Cor van der Beck: Att avelskommittérna skulle ha en justerare för sina 

minnesanteckningar, då det är ett mycket viktigt arbete de gör och att det är lätt att missa något. 

Styrelsen godkände förslaget och  

9.3 Anslutningen till SKK medlemsregister, fungerar bra och kontraktet är löpande på 1 år i 

taget.  

9.4 Kennelfullmäktige Vem ska vi skicka? Vi har två platser. Frågan bordlades till nästa gång 

9.5 Specialklubbkonferensen SWCK betalar anmälningsavgiften och Monika står för resten själv. 

 



Protokoll fört vid styrelsemöte 1 /2017 

SVENSKA WELSH CORGI KLUBBEN 

Sida 3 av 3 
Styrelsemöte 1/2017 

 

9.6 Aktivaste Corgi Reglerna för detta pris skrivs om eftersom det är som det ser ut i dagsläget 

omöjligt att kolla om poängen som skickas in är rätt eller inte. Nya regler kommer att skickas till 

styrelsen för godkännande innan de publiceras på hemsidan.  

9.7 AU beslut Arvid Göransson har fått dispens för att kunna gå bredvid Anita Withmarsh för att 

kunna bli godkänd för våra raser, skulle gått bredvid Anne Indergaard i Stockholm men det hade 

blivit dubbel bokat.  

9.8 SKK disciplinnämnd har beslutat Icke hänvisning för Louise Frumerie Kennel Swedewaves 

10. Nästa möte 

Blir telefonmöte den 1 mars 2017 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:  
 
 
___________________________ 

 

 


