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Mötesdatum: 26 maj 2016 

Tid: 19,00 – 20,45 

Plats: Telefonmöte 

 

Närvarande: Fia Nilsson, Monika Johansson, Helena Orre, Per Olov Augustsson, Peter Holmström, 

Janneke Plomp, Annika Sielck 

Inte närvarande/anmält förhinder: Eva Liljekvist - Borg, 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 Janneke Plomp 

4. Justering av dagordningen 

Dagordningen godkändes 

5. Föregående mötesprotokoll  

Protokollet justerades och lades till handlingarna 

6. Ekonomisk rapport 

Antal medlemmar: Fullbetalande 293 

                                   Familj                38            

                                   Heder                  5 

                                   Gåvo                  60 

                                   SHU                     8 

 

Vid kontrollräkning av anmälningsavgifter mot anmälda hundar i katalogen fattas det 

anmälningsavgifter. Kassören har fått till uppgift att skicka ut en faktura till de som är berörda.  

 

7. Inkommande post och utgående post 

 Inkommande post: SKK bla Exteriör domar konferens, Kritiklappar, mail från medlem                                              

              Utgående post: Eva Liljekvist – Borg tar kontakt med Västgöta och Lancashire klubben om vi ska      

               ansöka om en gemensam domarkonferens 2019. Kritiklappar har skickats till avelsråden,  

               Monika har besvarat mail från medlem.  
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8. Kommittérapporter:   

Avelskommitté 

Pembroke har inkommit med rapport och referat från NKK möte angående AD 

Cardigan har inkommit med den slutgiltiga versionen av RAS 3. Styrelsen beslutade att bordlägga 

RAS 3 för att kunna läsa igenom den ordentligt till nästa styrelsemöte.  

              WCP redaktionen 

              Redaktionen har äskat pengar (1500 kr) för att kunna prenumerera på ett program som skulle  

              underlätta  arbetet med tidningen. Styrelsen beslutade att godkänna detta om de får in  

              företagsannonser som täcker upp summan. Styrelsen beslutade även att företagsannons  

              intäkterna skulle öronmärkas till WCP. Om styrelsen skulle behöva använda dessa pengar till  

              något annat skall det tas ett styrelsebeslut på just den summan. 

           

    Utställningskommittén  

               Har fått information från SKK via sekreteraren angående Live Stream på utställning och  

               förtydligande av vaccinationskrav. 

               Trimbord, Vi har inte lyckats få en sponsor som är villig att betala ett nytt trimbord till klubben.  

               Utställningskommittén får till uppdrag att leta efter ett begagnat bord.  

               Har även inkommit fråga om att köpa vårt trimbord, men det är inte till salu               

              

               Vallningskommittén 

               Rapport från Cor: Det blir ett valläger den 17 juni 2016 på får och det planeras ett valläger på får  

               och nöt i slutet av augusti. Mer information kommer senare  

Aktivitetskommittén 

              Allt funkade perfekt på aktivitetshelgen.  

              Det har inkommit negativa reaktioner på vårt senaste beslut angående kennel/valp träff på 

              aktivitets helg.  

              Det nya beslutet angående valpträff/kennelträff på aktivitetshelg lyder:   

              Ska man ha en kennel/valpträff på aktivitetshelgen SKA den som 

  håller i träffen informera aktivitetsansvarig och fått ett godkännande. 

Mentalkommittén 

              Enkät har delat ut under Aktivitetshelgen och Ronneby utställningen. Den håller på att  

              sammanställas. Vi ingår i ett pilotprojekt inom SKK och det som kommittén har kommit fram till 

              ska skickas in i slutet av Juni till SKK. Innan materialet skickas in till SKK ska styrelsen läsa igenom 

              och godkänna rapporten.  
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              Vi har fått en inbjudan från Solvalla att vara med under Djurens helg den 13-14 aug. SWCK  

              kommer att vara med för tredje året i rad. Annika Sielck tar kontakt och ordnar allt.  

Facebook 

              390 st.  

 

9. Övriga frågor 

9.1 Hanhundsannons, eftersom styrelsen hade missat reglerna som vi redan hade, skickas frågan 

vidare till våra avelsråd på remiss och vi tar ett nytt beslut efter att deras svar har inkommit.  

9.2 Medlemsavgift genom SKK, kostnaden är 32 kr per medlem och år plus en 

uppläggningsavgift. Det blir ca 9000 kr per år. Frågan bordläggs och tas upp igen nästa möte. 

9.3 Internet anmälan via SKK, Om vi ska ha med våra specialutställningar på SKK hemsida och 

även kunna anmäla via SKK är grundavgiften 1800 kr upp till 200 hundar. Styrelsen beslutade att 

det var för dyrt just nu.  

9.4 Svedea, Vi har fått erbjudande från Svedea om att de vill ha samarbete med klubben. Monika 

tar kontakt och frågar närmare vad vi ex ska göra med våra tält från Agria m.m. Frågan bordlades 

till nästa möte  

9.5 Annonspris Snitt per sida att trycka för att täcka kostnaden i alla tidningar i det numret är 

250 kr, idag kostar en annons 200 kr. Monika tar upp frågan med WCP redaktionen 

9.6 Nummerlappshållare bordlades till nästa möte  

9.7 Regionombudsansvarig Till denna post valde styrelsen Helena Peterson  

9.8 Medlemsnummer Det har inkommit önskemål om medlemsnummer så att man kan tävla för 

klubben. Monika och Helena ska undersöka detta närmare. Frågan bordlades till nästa möte  

9.9 Försäkringsbolag enkät Sekreteraren informerade styrelsen och avelsråden om att det är 

sekretess på dessa uppgifter. Den får inte visar utanför styrelsen eller avelsråden. Marie Nilsson 

och Christina Eriksson har skriftligen fått lova försäkringsbolagen detta för att kunna få ut 

uppgifterna. Utan enkäten är endast till för att kunna få en uppfattning om vilka skador som våra 

corgisar har besökt veterinären för och ligga till grund för avelsrådens fortsatta hälsoarbete med 

vara raser.  

 

10. Nästa möte 

Den 21 juni 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 
 
 
 
___________________________  ____________________________ 
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Mötes justerare: Janneke Plomp 
 
 
___________________________ 

 

 


