Protokoll fört vid styrelsemöte 8 /2016

SVENSKA WELSH CORGI KLUBBEN
Mötesdatum: 11 september 2016
Tid: 11.00 – 14.30
Plats: Kulturhuset, Svavelsticksgränd 7, Jönköping

Närvarande: Monika Johansson, Fia Nilsson, Per Olov Augustsson, Annika Sielck
Inte närvarande/anmält förhinder: Eva Liljekvist-Borg, Janneke Plomp, Annette Nordenstad,
Helena Orre
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 Annika Sielck
4. Justering av dagordningen
Dagordningen godkändes
5. Föregående mötesprotokoll
Protokollet justerades och lades till handlingarna
6. Ekonomisk rapport
Antal medlemmar: Fullbetalande 316
Familj
40
Heder
5
Gåvo
86
SHU
9
Vi har fått in rapport från Morokulien men den är ännu inte komplett eftersom räkningen från
SKK ännu inte har kommit och redovisning för försäljning inte har kommit in än.

7. Inkommande post och utgående post
Inkommande post:
Peter Holmström har den 7 sep, 2016 lämnat in till styrelsen att han avgår med omedelbar
verkan. Ersättare blir Per Olof Augustsson enligt årsmötet fastställd ordning av suppleanter.
SKK, Kritiker, Gemensamma brev från AKC och AKP, 1 medlem
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Utgående post:
SKK, Kritiker, Monika har svarat medlem

8. Kommittérapporter:
Avelskommitté
AKP arbetar vidare med RAS och har haft sista arbetsmötet med hälsoenkäten m.m. De planerar
att ha ett ras möte under våren och ev bjuda in en kennelkonsulent. Arbetar vidare med
workshopen Vacker hund- Sund hund – Friskare hund
AKC hade telefonmöte den 31/8 och tog där upp skrivelse till SKK och omorganisation av
SWCK/Mentalkommittén där tankarna går mot att bli mer integrerade i båda avels
kommittéerna.

Utställningskommittén
Har fått all info för att kunna ansluta oss till SKK internetanmälan och arbetar på saken.
PR o Mässansvarig
SWCK är anmäld till Stockholms hundmässa och My dog.
Har fått till uppdrag att ta reda på pris för nya banderoller med SWCK tryck som tål alla väder.
De vi har idag är i tyg och många besökare har ritat på dessa. Fia skickar bild till Annika.
Annika kontaktar Cor om vad de ev behöver till My Dog, plus ev beställa nya saker
Facebook
460 st
9. Övriga frågor
9.1 Medlemskort: Vi beslutade oss för att vi ska ansluta oss till SKK och låta dessa ta hand om allt
som rör medlemskap. Enda som återstår är att ta reda på om vi kan behålla våra olika grader av
medlemskap. Om inte kan vi tyvärr inte vara med. Janneke kontaktar SKK
9.2 TpVictory: Vi beslutade att ansluta oss som tillgodokund. Monika ansvarar för detta.
9.3 Almanacka: Annika och Caroline J fick till ansvar att ta fram förslag till en användarvänlig
almanacka till 2017.
9.4 Arkiv: SWCK är tvungna att ha ett arkiv och spara vissa saker för all framtid. Just nu finns
detta arkiv hos Cecilia L. Fia kontaktar Cecilia för dels ta reda på kostnad och storlek på arkiv vi
behöver.
9.5 Årsmötesplats: Det har framkommit att våra medlemmar vill att årsmötet ska hållas på en
plats där det är lätt att åka kommunalt till. Vi beslutade att gå ut med en fråga på fb till
medlemmarna och fråga om möjlig plats att hålla nästa årsmöte på.
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Per Olof håller i ev middag. Monika hör efter vad det skulle kosta att vara i Kulturhuset i
Jönköping. Fia tar reda på vad det skulle kosta att vara i Linghem. Fia kontaktar AKP och AKC om
de ev vill ha något i samband med årsmötet.
10. Nästa möte
Den 20/10, 2016. Det blir ett telefonmöte.

11. Mötets avslutande
Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet: Fia Nilsson

___________________________

Mötes ordförande: Monika Johansson

____________________________

Mötes justerare: Annika Sielck

___________________________
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