
Protokoll fört vid styrelsemöte 4 den 14 april/2016 

SVENSKA WELSH CORGI KLUBBEN 

Sida 1 av 4 
Styrelsemöte /2016 

 

Mötesdatum:  14 april 2016 

Tid: 19,00 – 21,00 

Plats: Telefonmöte  

 

Närvarande: 

Fia Nilsson, Monika Johansson, Helena Orre, Per Olov Augustsson, Peter Holmström, Janneke Plomp, Eva 

Liljekvist-Borg 

Inte närvarande/anmält förhinder: Annika Sielck, Annette Nordenstad 

 

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 Peter Holmström 

4. Justering av dagordningen 

Dagordningen godkändes 

5. Föregående mötesprotokoll  

Protokollet justerades och lades till handlingarna 

6. Ekonomisk rapport 

Antal medlemmar: Fullbetalande 286 

                                   Familj                37 

                                   Heder                  4 

                                   Gåvo                  32 

                                   SHU                      7 

 

Tryckkostnad för första WCP var 10019 kr  

Porto 4880 kr 

Tryck 350 st  

Posten har tagit bort kilopris för porto, Helena håller på att förhandla med posten om bättre 

villkor och ska prata med dom igen innan vi skickar ut nästa nummer.                              
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7. Inkommande post och utgående post 

 Inkommande post: 

7.1 SKK efterlyser resultat från Eskilstuna, det är inte ifyllt Cert och R-Cert 

7.2 SKK Avelskonferens den 19-20 nov 2016 

7.3 CS Protokoll 

7.4 Affinity Telecom byter namn till QuickNet AB 

7.5 NKK ställningstagande angående AD röntgen inom vår ras              

 Utgående post:   

 7.1 Skickats vidare till Monika som skickade det till den som var ansvarig för utställningen.  

  

8. Kommittérapporter:   

Avelskommitté 

Cardigan – Skickat in verksamhetsplan för 2016 som styrelsen har tagit del av  

Pembroke – Ingen rapport  

WCP redaktionen 

 Skickat in rapport och även frågat om att få köpa in ett Layoutprogram för 1500 kr per år.  

 Styrelsen beslutade att avslå begäran om pengar till programmet.  

Monika skriver till redaktionen och meddelar styrelsens beslut.  

    Utställningskommittén 

    Inkommit med redovisning för Ronneby 48 hundar är anmälda och allt är fixat.  

 Inkommit med redovisning för Morokulien och de ligger bra till tidsmässigt.  

 Frågade om klubben kunde köpa in bord och tält. 

 Det finns 2 tält och 1 trimbord som klubben äger. Eva L-B kunde ordna ett till tält för 300 kr till     

  Morokulien. Styrelsen bestämde att PeO skulle försöka få ett trimbord sponsrat till klubben. Om  

  han misslyckas kommer utställningskommittén att få till uppdrag att leta på Blocket m.m efter  

 ett billigt bord storlek 90 cm långt.  Peo återkommer nästa styrelsemöte med om han har lyckats.   

Utbildningskommittén 

 Ingen rapport 

Vallningskommittén 

 Har fixat ett vallningsläger i juni månad och även fått till uppdrag att vara med och skapa en 

  befattnings beskrivning för kommittén. Beskrivningen har inkommit och godkänts av styrelsen.  
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Aktivitetskommittén 

 Det har kommit in frågor angående aktivitetshelgen och styrelsen har fastslagit följande regler. 

 Enstaka som kommer dit får vara med ett år, kommer de igen ska de vara medlemmar. 

  Stugorna är vikta till SWCK medlemmar, först till kvarn gäller och för att kunna boka till nästa år  

  ska styrelsen efter den här aktivitetshelgen utvärderar hur det är möjligt att genomföra detta.  

 

  Ska man ha en kennel/valpträff på träffen ska ALLA valpköpare vara medlemmar och den som 

  håller i träffen SKA informera aktivitetsansvarig och fått ett godkännande.  

    

Webkommittén 

  Utfört många uppgifter som styrelsen har bett om.   

PR o Mässansvarig 

  Rapport inlämnad  

Facebook 

  370 medlemmar  

9. Övriga frågor 

9.1 Avelshanhundsannonser behöver inte uppfylla SWCK valphänvisningskrav. Det är den som  

lägger in annonsen som ansvarar för att den informerar tik ägarna korrekt.  

9.2 Webbansvarig har rensat bland kennel och hanhundsannonser.  

9.3 Välkommen till klubben brev har skickas och blivit väl mottagna  

9.4 Webbansvarig har uppdaterat regler för diplom och medlemskap 

9.5 Årsmötets ekonomiska rapport 1085 kr 

9.6 Eva L-B och Monika J anmälts till Euro Corgishow och uppfödareseminariet  

9.7 Utställning 2018, 12 maj i Mösseberg i samband med aktivitetshelg, Gimo 8 sep   

9.8 Janneke har inte fått svar än från SKK om hur mycket det kostar att betala medlemskap   

       genom dom. Frågan bordläggs till nästa möte.  

9.9 Monika pratar med Annette och Annika om hur sekreterare material ska lämnas över.  

9.10 Utvärdering av försäkringsbolag enkät. Styrelsen skickar enkäten vidare till avelskommittéer  

         Monika kontaktar de som har gjort enkäten.  

9.11 Styrelsen beslutade att ändra priset för parningsannons från 100 kr per år till 150 kr per  

         annons. Fia meddelar webbansvarig och avelsråden.  

9.12 Styrelsen beslutade att nya mailadresser skulle skapas till ansvarig i de olika kommittéerna.  

         Fia kontaktar webbansvarig.  

9.13 Styrelsen beslutade att möteslokal för styrelsemöte fick kosta max runt 500 kr.  

9.14 Styrelsen godkände Befattningsbeskrivningen reviderad 2016 och godkände att den  

         ska läggas upp på hemsidan.  

9.15 Styrelsen beslutade att WCP ska skickas till de nordiska corgiklubbarna 
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10. Nästa möte 

Telefonmöte den 26 maj 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: Peter Holmström 
 
 
___________________________ 

 

 


