SVENSKA WELSH CORGI KLUBBEN
Styrelsen i SWCK ber att få framlägga följande
VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2015
Styrelsen har under året haft följande sammansättning:
Ordförande :

Eva Liljekvist-Borg

Vice Ordförande :

Monika Johansson

Sekreterare :

Annette Jonasson

Kassör :

Helena Orre

Ordinarie Ledamöter :

Annika Sielck,
Per Olov Augustsson

Suppleanter :

Janneke Plomp
vakant

Revisorer :

Fia Nilsson och Katja Staaf

Revisorssuppleanter:

Anna Maria Stääv och Ulla Therman

Valberedning :

Gunnel Samuelsson, Anette Nordenstad och Lena
Abrahamsson

Styrelsens uppgifter under året :
Internationella kontakter :

Eva Liljekvist-Borg

Utbildningsanasvarig :

Annette Jonasson

Medlemsansvarig:

Helena Orre

Ansvarig Aktivitetshelgen :

Per Olov Augustsson

Utställningsansvarig :

Monika Johansson/ Camilla Järeslätt

Webshopansvarig :

Annette Jonasson

PR/Info :

Annika Sielck

Antal Medlemmar:

541 medlemmar

Styrelsemöten:

9 under 2015 samt 2 fram till Årsmötet 2016.
Totalt har det varit 11 st protokollförda styrelsemöten, varav 4
har varit TT – möten (fysiska) och 7 har varit telefonmöten.
Alla har varit beslutsmässiga.

Årsmöte:

Ordinarie årsmöte hölls den 28 Mars 2015 på Scandic i
Linköping.
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Medlemsmöte:

Inget medlemsmöte har hållits under verksamhetsåret.

Övriga möten:

Möte har hållits med Avelskommittéerna för Cardigan och
Pembroke
AU - Möte 1

Investeringar:

SWCK har endast haft löpande underhåll.

Sponsring:

Oatly AB, Biodistra, Kennel Älvdrottningen, Zooplus, Vetzoo,
Zoozoo.com, Bamses bollar, Dinesdoggar och Eukanuba har
sponsrat till vår Rasspecial under året.

Funktionärer i våra kommittéer under året :
Avelskommitté för Cardigan
Sammankallande :
Övriga medlemmar :

Carina Sandell-Widin
Anna-Maria (Majsan) Stääv och Malin Eriksson. Byte
har skett under året. Malin Eriksson har avgått och Janneke Plomp,
Viveka Jonasson, Helen Henriksson har tillkommit

Avelskommitté för Pembroke
Sammankallande :
Övriga medlemmar :

Eva Sjöström
Cecilia Lindhoff, Lena Abrahamsson och Karin Jansson

Valphänvisning
Ansvarig :
Verksamhet 2015 :

Borghild Wellström
Som valphänvisare har jag haft 5-10 samtal under året.
Huvudsakligen har det handlat om likheter och olikheter mellan
raserna. Det har även varit frågor om kommande valpkullar. De flesta
som hör av sig, per telefon eller per mail, har redan läst på SWCKs
hemsida och är väl pålästa om raserna. Efter Hund 2015 (Stora
Stockholm) blev det en ökning av frågor gällande ”corgi”. Samtliga av
dessa var ute i god tid och planerar för hund framöver. De hade alla
besökt SWCKs Rasmonter och var mycket positiva. Det kan
konstateras att under de senaste åren har antalet förfrågningar till
valphänvisaren minskat. I dag söker de flesta information själva via
hemsidor och övriga sociala medier. Valphänvisaren är ibland en
samtalspartner för den som funderar på att skaffa hund eller för den
som just förlorat sin vän, det känns som en viktig uppgift.
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MH/BPH ansvarig :
Ansvarig :
Medlemmar :
Verksamhet 2015

Helena Robertsson
Helen Henriksson
Inga aktiviteter har inrapporterats

Utställningskommitteé
Ansvarig :
Medlemmar :
Verksamhet 2015 :

Monika Johansson/Camilla Järeslätt
Jennica Åhs, Anette Andersson, Emmy Sjöström
Har under året ansvarat för att planera in, boka domare och plats,
ordnat priser och rosetter till våra Rasspecialer.
Det har genomförts en Rasspecial 2015, den 6 juni i Eskilstuna, vid
Vilsta sporthotell. Det var en mycket trevlig dag med fina hundar och
Mycket positivt att ta med sig. Men det fanns också saker att vidareutveckla till kommande utställningar.

PR/Info
Ansvarig :
Medlemmar :
Verksamhet 2015 :

Annika Sielck
Sara Gontran
Har ansvarat för information och PR för klubben samt att
marknadsföra SWCK på mässor och större hundutställningar.

WCP redaktion
Redaktör :
Övriga i Redaktionen :

Gunnel Samuelsson
Carina Sandell-Widin, samt lite senare under verksamhetsåret har
även Jaqueline Wester tillkommit, för att vara behjälplig med olika
delar i redaktionens verksamhet.

Verksamhet 2015 :
Under 2015 har WCP utkommit 4 nr och from nr 4 har en redaktion
tagit över bestående av Caroline Järnbröst, chefsredaktör samt
Jaqueline Wester och Fredrik Järnbröst

IT ansvarig
Ansvarig :
Medlemmar :
Verksamhet 2015 :

Ulf Mårtensson
Helen Henriksson
IT ansvarig har utökat storleken för insänt materiel till Forumet, samt
funnits till hands vid frågor om IT funktioner vad gäller bl a Forumet.
Styrelsen har kompletterat med info sida på Facebook.

Webansvarig
Ansvarig :
Medlemmar:

Helen Henriksson
Borghild Hellström
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Verksamhet 2015 :

Under året har det varit några mindre problem med websidan, men
har snabbt åtgärdats av webmaster. En uppdatering av hemsidan har
skett med ett mycket positivt resultat. Det kvarstår nu endast,till
kommande verksamhetsår, att översätta delar av SWCK:s websida till
engelska .

Mässansvarig
Sammankallande :
Medhjälpare :
Verksamhet 2015 :

Annika Sielck
Sara Gontran vid Älvsjömässan
Under året har SWCK haft en Rasmonter på Älvsjömässan i December
SWCK har också varit representerad med en rasmonter på Hundens
dag på under Solvalla EXPO. Tyvärr fanns inte Swck representerad på
My Dog pga att det inte fanns folk som kunde hjälpa till.
Mässansvarig har sett till att det funnits materiel till ev försäljning
från webshopen, samt folk och hundar i våra rasmontrar.

Utbildning
Ansvarig :
Medlemmar:
Verksamhet 2015 :

Annette Jonasson
Helena Orre
Informerat om olika utbildningar. Under året har Monika Johansson
varit på Specialklubbskonferens och Camilla Järeslätt och Monika
Johansson på SKKs seminarium för domar- och utställningsansvariga.

Aktivitetshelgen
Ansvarig :

Peo Augustsson

Medlemmar:

Harriet Mårtensson, Cor van der Beek och Janneke Plom

Verksamhet 2015 :

Aktivitetshelgen under Kristi Himmelfärdshelgen 14-17 maj 2015
på Mösseberg .Helgen bjöd på trevlig samvaro för både folk o fä. För de
som var intresserade fanns mycket på programmet att välja på t.ex.
Prova på agility och rally lydnad. Information om Första hjälpen till
hund, tipspromenad och ringträning. Och givetvis Södra Sveriges
snabbaste Corgi. Helgen var som vanligt mycket lyckad och uppskattad,
trots att vädret inte riktigt var med oss, men vi lyckades att samlas för
gemensam grillning varje kväll. TACK alla som var med o hjälpte till och
delade med sig av sina kunskaper i de olika aktiviteterna,
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Årets Corgi
Ansvarig :
Medhjälpare :
Verksamhet 2015 :

Agneta Palmkvist och Christina Eriksson
Monika Johansson
Listorna på de kategorier som det delas ut priser till på Årsmötet är
klara. Dessa är :
-Årets Lydnads Corgi
-Årets Agility Corgi
-Årets aktivaste Corgi
-Årets Rallylydnad Corgi
-Årets Utställnings Corgi
-Årets Corgi veteran, avelstik, avelshane och uppfödare

Webshop
Ansvarig :
Medlemmar :
Verksamhet 2015 :

Annette Jonasson
Helena Orre
Det har sålts lite saker ur webshopen både genom beställning per
mail samt på Mässor och Hundutställningar.
Corgi Almanackan har varit populär, och några ex finns det
fortfarande kvar.

Medlemmar
Ansvarig :
Medlemmar :
Verksamhet:

Helena Orre
Annette Jonasson
Det har tillkommit några nya medlemmar såväl ungdomar som
Medlemmar över 18 år.

Regionombud
Sammankallande :
Övriga Regionombud :
Verksamhet 2015:

Annika Sundin tom september 2015, därefter vakant.
Finns i nästan var och en av våra regioner se resp. Region.
Det har varit Aktiviteter i många av våra Regioner under året.
Mestadels har det varit Corgiträffar med olika tema och
Corgipromenader, men även vår Årliga Aktivitetshelg har anordnats.
Några enskilda medlemmar har också anordnat Aktiviteter som t ex
Corgipromenader

Examinerade domare för corgiraserna
-Morgan Granander
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MEDLEMMAR
Medlemsutveckling 2012 – 2015
År

Corgiuppfödare
Familjemedlemmar
Hedersmedlemmar
Utländska Fullbet.
Valpmedlemmar
SHU
Tot Fullbet. Fr. Sverige
Totalt ant. medl. 31/12

2012

2013

2014

2015

60
69
6

64
61
4
28

60
53
4
27
63
9
407
563

60
47
4

588

611

132
10
348
541

Styrelsen tackar för det gångna året!
Ett verksamhetsår går oftast väldigt snabbt och en hel del har hänt under 2015.
Tyvärr har styrelsen varit något decimerad då ett par av våra ledamöter tvingades hoppa av ganska
tidigt på året.
Trots att vi inte har varit fullt bemannade har en hel del aktiviteter genomförts.
Våra region ombud i vårt avlånga land, har varit mer eller mindre aktiva. Här kan vi som styrelse
förebrå oss att vi inte bidragit mer till att stimulera och sponsra mer aktiviteter, men resurser och
tid har inte räckt till. Däremot har vår årliga aktivitetshelg som vanligt varit välbesökt och väl
genomförd av ansvariga eldsjälar.
Stort arbete kring PR/marknadsföring har gjorts med vår monter på våra största utställningar.
Våra avelskommittéer har fortsatt sitt arbete med hälsoenkäter mm. En ny vallningskommittee har
startat upp prova på verksamhet under året.
Vår nya infosida på Facebook har numera 326 medlemmar.
Utställningskommitteen har formerat om sig under året och kommer nästa år ha stort arbete med
två specialer.
Ett stort tack till alla som arbetar i positiv anda för klubben. Det är tack vare Er och Era
arbetsinsatser som klubben klarar sitt uppdrag
Vi kommer fortsatt att arbeta med att få fler medlemmar i klubben och för att fler av våra
medlemmar engagerar sig i våra olika aktiviteter och verksamhetsdelar.
Vi ser alla fram emot ett nytt verksamhetsår där vi arbetar tillsammans för allas våra härliga Corgis
väl !
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Styrelsen för SWCK
Den 6 mars 2016

Eva Liljekvist-Borg
Ordförande SWCK

Monika Johansson
Vice Ordförande SWCK

Helena Orre
Kassör SWCK

Annika Sielck
Per OIov Augustsson
Ordinarie ledamot SWCK Ordinarie ledamot SWCK

Janneke Plomp
Suppleant SWCK

Vakans
ordinarie
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Annette Jonasson
Sekreterare SWCK

Vakans
suppleant
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