
Protokoll fört vid styrelsemöte 2 /2017 

SVENSKA WELSH CORGI KLUBBEN 

Sida 1 av 3 
Styrelsemöte 2/2017 

 

Mötesdatum: 1 mars, 2017 

Tid: 19.00 – 20.00 

Plats: Telefonmöte  

 

Närvarande: Monika Johansson, Eva Liljekvist Borg, Per Olov Augustsson, Helena Orre  

Inte närvarande/anmält förhinder: Fia Nilsson, Janneke Plomp, Annika Sielck 

Ej anmält förhinder: Anette Nordenstad  

 

1. Mötets öppnande  

Monika öppnar mötet och informerar om att hon delvis under mötet kommer att lämna över 

klubban till vice ordförande då hon befinner sig mitt i en valpning. 

2. Val av sekreterare 

Till sekreterare valdes Eva Liljekvist Borg 

3. Val av justerare 

Till justeringsman valdes Per Olov Augustsson 

4. Justering av dagordningen 

Komplettering under övriga frågor, med årmötesförberedelser.  samt beslut om 

KF representation. Inga övriga förändringar av dagordningen 

5. Föregående mötesprotokoll  

Protokollet justerades och lades till handlingarna 

6. Ekonomisk rapport samt rambudget 2017 

Inga synpunkter på Helenas ekonomiska redovisning. Styrelsen beslutar om att ändra så att 

utställningsverksamheten beräknas gå med 2000 kronors vinst samt att minska styrelsens anslag 

till 15 000 kr och att lägga 12000kr på ny post för administration SKK mm. Styrelsen beslutar att 

i övrigt godkänna förslaget till rambudget för 2017 med tillägg att ordförande och kassör 

kommer att göra några mindre justeringar inför årsmötet.  

7. Inkommande post och utgående post 

 Inkommande post: SKK, erbjuder utbildning för utställnings och domar ansvarig, styrelsen  

              beslutar erbjuda Marina Augustsson att delta på denna utbildning.  

 

              Övrig inkommen/utgående post läggs till handlingarna.  
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8. Kommittérapporter:   

Avelskommitté 

Styrelsen beslutar tillsätta nya funktionärer. Beslutas att Lisbeth Nilsson ska ingå i 

avelskommitteen för Pembroke samt att Karin Jansson ska bli avelsråd och sammankallande 

i kommitteen. 

 

Utställningskommittén 

Styrelsen beslutar tillsätta nya funktionärer till utställningskommittén med 

sammankallande Marina Augustsson samt Monika Glemvik .   

9. Motioner till årsmötet  

Motion 1 

Styrelsen föreslår årsmötet att avslå motionen.  

Motion 2 

Styrelsen föreslår årsmötet att avslå motionen. 

Motion 3 

Styrelsen föreslår årsmötet att avslå motionen. 

Motion 4 

Styrelsen föreslår årsmötet att avslå motionen. 

Motion 5 

Styrelsen föreslår årsmötet att avslå motionen. 

Motion 6 

Styrelsen föreslår årsmötet att avslå motionen. 

Motion 7 

Styrelsen föreslår årsmötet att avslå motionen. 

Motion 8 

Styrelsen föreslår årsmötet att tillstyrka motionen. 

 

10. Övriga frågor 

10.1 Styrelsen beslutar föreslå årsmötet att bibehålla nuvarande medlemsavgifter med 

komplettering avseende utländska valpköpare medlemskap 300kr och familjemedlem 150kr. 

10.2 Ordförande och sekreterare färdigställer handlingar till årsmötet. Styrelsen beslutar att det 

till årsmötet bjuds på enkel fika med kaffebröd.  

10.3 Styrelsen beslutar att klubben ska representeras av två styrelsemedlemmar till KF. 

10.4 Styrelsen beslutar om att höja avgiften för kennel-och hanhundsannons som betalas efter 

den 31/1 om det inte är en ny annons.  

 

11. Nästa möte 

Nästa möte blir det konstituerande mötet för nya styrelsen den 25/3  
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12. Mötets avslutande 

Ordförande och Vice Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat. 

 

 

Vid protokollet: Eva Liljekvist Borg   Mötes ordförande: Monika Johansson 
 
 
 
___________________________  ____________________________ 
 
 
 
Mötes justerare: Per Olov Augustsson  
 
 
___________________________ 

 

 


