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Mötesdatum: 20 oktober, 2016 

Tid: 19.00-20.45 

Plats: Telefonmöte  

 

Närvarande: Monika Johansson, Fia Nilsson, Helena Orre, Per Olov Augustsson, Annika Sielck,  

Annette Nordenstad 

 Inte närvarande/anmält förhinder: Eva Liljekvist-Borg, 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 

Antal medlemmar: Fullbetalande 329  

                                   Familj                 40        

                                   Heder                   5  

                                   Gåvo                  97 

                                   SHU                     8 

 

Morokulien är nu avslutat och resultatet blev ett litet plus på ca 1300 kr. Det finns fortfarande 

personer som har pengar att hämta efter den inställda middagen. Dessa måste höra av sig till 

kassören och tala om vilket konto de vill ha sina pengar insatta på.  

7. Inkommande post och utgående post 

 Inkommande post: SKK, Kritiker, Brev från Erik Faarup 

              

 Utgående post:  SKK, Kritiker, Monika besvarar Eriks frågor.  
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8. Kommittérapporter:   

Avelskommitté 

Cardigan har haft möte inför deras rasträff den 22 okt, 2016. Styrelsen har tagit del av deras 

protokoll 

              WCP redaktionen 

              Arbetet flyter på bra inför julnumret, Redaktionen har bekostat layoutverktyget de behövde själv 

              men fortsätter att försöka få tag i en sponsor. Tryckkostnaden för Corgi Prat nr 3 blev 10568 kr 

    Utställningskommittén  

               Camilla Järeslätt har gjort en inventarielista över vad som finns kvar till nästa utställning.  

               De önskade även mer hjälp i kommittén. Per Olov förslog Marina Augustsson. Styrelsen tyckte  

               det var ett bra beslut och han ska återkomma med hennes svar nästa styrelsemöte.  

Aktivitetskommittén 

              Det är bokat 10 stugor till Mösseberg, Monika har frågar Helena Robertsson om hon ville vara  

              ansvarig men hon kunde inte. Per Olov ska frågan Kajsa Nilsson  

PR o Mässansvarig 

              Annika informerade om att de hade skapat en sluten fb sida för de som skulle hjälpa till.  

              Schema för de som skulle vara på Stora Stockholm och att redaktionen och PR hade inlett ett  

              samarbete för att kunna ha en samlad bild av SWCK på banderoller m.m. De ska ha ett möte den 

              30 okt, 2016 

Facebook 

              476 st 

9. Övriga frågor 

9.1 Medlemskap genom SKK. Blev omröstning med fördel för JA siffrorna 5-1. Helena Orre 

reserverade sig mot beslutet. 

9.2 Internetanmälan genom SKK. Har fått svar att vi ska själv lägga ut detta genom Program för 

PC. Ska finnas en knapp för att lägga upp det på SKK. Utställningskommittén har fått information 

om detta, och vi ser fram emot att våra utställningar kommer upp på SKK lista.  

9.3 Almanacka Det arbetas fortfarande på att ta fram en användarvänlig almanacka. Tills vidare 

kommer den att se ut som den gjorde förra året.  

9.4 Årsmötesplats Styrelsen beslutade att det skulle bli Linghem och Fia ska ta kontakt och boka 

lokalen.  

9.5 Arkiv Monika har ännu inte fått svar från Riksarkivet vad det kommer att kosta. Återkommer 

i frågan  

9.6 Frågor från Monika Tas upp på nästa möte 

9.7 Hamiltonplakett Styrelsen beslutade att vi skulle nominera Hans Dagerteg och Carina 

Sandell-Widin. Gunnel Samuelsson har fått till uppdrag att tillsammans med Carina S-W skriva 

om henne och Eva Schulz har fått till uppdrag att tillsammans med Hans D skriva om honom. De 

ska lämna detta till styrelsen för att godkännas och skickas in till SKK.  
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10. Nästa möte Telefonmöte den 24 november 2016 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: Per Olov Augustsson  
 
 
___________________________ 

 

 


