Minnesanteckningar från Möte med kommittéer
1-2015

SVENSKA WELSH CORGI KLUBBEN
Mötesdatum : 12 April
Tid: 12.00 – 15.00
Plats: ÖKK:s lokaler i Linghem
Närvarande : Annette Jonasson (AJ), Eva Liljekvist-Borg (ELB), Agneta Sundin (AGS), Helena Orre
(HO), Monika Johansson (MJ), Annika Sielck (ASK), Eva Sjöström-Granlund (ESG), Carina SandellWidin (CSW), Gunnel Samuelsson (GS).
Meddelat förhinder : Borghild Wellström (BW), Janneke Plomp (JP), Per-Olov Augustsson (PEO),
Helen Henriksson (HH).

1.

Öppnande
Ordförande förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna.

2.

Adjungering
Peter Holmström adjungerades till att deltaga i mötet.

3.

Justering av Dagordningen
Dagordningen godkändes.

4.

Dialog med kommittéer och styrelsen för SWCK
- Presentation
- Avelskommittéen för Welsh Corgi Pembroke
Representant för Avelskommittéen för Welsh Corgi Pembroke till mötet är Eva SjöströmGranlund
Eva Sjöström- Granlund
-förklarade att Avelsråd kan vara rätt utsatta, då det kan missuppfattas deras uppgift.
Avelsråden beslutar inget, de tar upp ärenden som inkommit och sedan föreläggs de till
styrelsen att ta beslut om dessa ärenden.
-Meddelade att SKK har en ny uppfödarutbildning, som Eva Sjöström-Granlund går just nu.
-Eva Sjöström-Granlund lade fram ett förslag om att SWCK i framtiden kunde ha en sorts
”egen” uppfödarutbildning som skulle bli som ett signum att denna uppfödare har gått
SWCK:s egen uppfödarutbildning. Tanken som Eva Sjöström-Granlund hade med detta var
att det skulle bli som en morot för Corgiuppfödare men även en merit att ha gått den.
Förslag från Eva Sjöström-Granlund var att denna utbildning skulle vara en dag eller en helg
där all utbildning bara var inriktad på Corgiraserna.
- Eva Sjöström-Granlund berättade att det under året ska bli en revidering av RAS, det ska
skickas ut en hälsoenkät till Welsh Corgi Pembroke ägare som Avelskommittéen ska ha att
arbeta med.
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- Eva Sjöström-Granlund berättade att det även är planerat en BPH för Corgis i Örkelljunga
den 27 september 2015 med ett begränsat antal platser. Detta BPH tar ca 45 min och har
plats för 10 Corgisar.
- Eva Sjöström-Granlund berättade också att det finns planber på en Rasträff för Welsh Corgi
Pembroke till hösten, mer info om denna kommer senare.
- Eva Sjöström-Granlund lade fram ett förslag om att ha en gemensam rasträff för
Welsh Corgi Pembroke och Welsh Corgi Cardigan under våren 2016, och en separat för
Welsh Corgi Cardigan resp. Welsh Corgi Pembroke på hösten, även det 2016.
- Avelskommittéen för Welsh Corgi Cardigan
Representant för Avelskommittéen för Welsh Corgi Cardigan till mötet är Carina SandellWidin
-Carina Sandell-Widin berättade att de ska revidera RAS för Welsh Corgi Cardigan under året.
Planen är att RAS för Cardigan blir klar till Årsskiftet 2015/2016.
-Carina Sandell-Widin meddelade att det även för Welsh Corgi Cardigan ska göras och skickas
ut en hälsoenkät under året. Avelskommittéen för Welsh Corgi Cardigan ska ta hälsoenkäten
för Welsh Corgi Pembroke till hjälp när hälsoenkäten för Welsh Corgi Cardigan görs.
-Styrelsen för SWCK samt båda våra Avelskommittéer efterlyste ett större samarbete.
-Det lades fram ett förslag om en gemensam Uppfödareträff våren 2016, förslag var i April
2016.
- Utställningskommitté
Representant för Utställningskommittéen till mötet är Eva Sjöström-Granlund samt Monika
Johansson
-Eva Sjöström-Granlund rapporterade att allt är klart inför Rasspecialen i Eskilstuna den 6
Juni.
-Eva Sjöström-Granlund samt Monika Johansson tog upp till diskussion SWCK:s
gemensamma utställning med NWCK här.
Eda Folkets Park är inte den ”riktiga” utställningsplatsen för ”Moorokulien”, den riktiga
utställningsplatsen är ”Fredsplatsen” som ligger precis på gränsen.
Därmed borde det vara så att såväl NWCK och SWCK kan fortsätta med sina gemensamma
Rasspecialer, trots beslut från FCI som säger att vartdera landet endast får dela ut CERT på
”sina” Rasspecialer i sitt eget land.
-Monika Johansson tog även upp den planerade Rasspecialen 2017 i samarbete med SKK
Gävleborg. Denna utställning ska senare utvärderas för att se hur den avlöpte, för att
därmed få lite mer ”kött-på-benen” vad gäller om SWCK även i fortsättningen samordna sina
Rasspecialer med någon/några av de regionala SKK utställningarna.
-Utbildningsansvarig
Viltspårvecka
-AJ är utbildningsansvarig och meddelade att det kommit in en inbjudan till en Viltspårvecka
under vecka 28 i Juli.
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-Gunnel Samuelsson bjöd in styrelsemedlemmar att i mån av plats deltaga på SDHK:s kurs i
Föreningsteknik på Scandic Hotel i Norrköping i Maj. Sekreteraren och kassören meddelade
att de var intresserade, men ville få lite betänketid först.
- Valphänvisning
Ingen särskild rapport eller frågor har inkommit från vår Valphänvisare BW till mötet.
- Webkommittéen
AJ har fått en skriftlig rapport från webmaster.
Rapporten lästes upp och därefter togs det upp frågor om den.
Några av frågorna var :
”Hur lång tid dröjer det innan den nya websidan är klar” ?
”Vilka sidor ska översättas till Engelska” ?
”Hur användarvänlig är den nya hemsidan” ?
”Styrelsen och närvarande kommittérepresentanter önskar en tidsplan”
Dessa frågor tar AJ (sekr) med sig och skickar till Webmaster
- WCP Redaktionen
WCP redaktionens representant till mötet är Gunnel Samuelsson (GS)
-Portokostnader
Det är dyrt att skicka tidningarna, då posten höjt portot och en tidning oftast kräver minst
två porton när den skickas.
-Funderingar om WCP:s vara eller inte vara
Ska WCP fortsätta som tidigare ?
Ska WCP vara i pappersformat eller i digitalt format ?
Det som talar för en tidning är att en förening är momsbefriad om den ger ut minst 4 nr av
en klubbtidning per år, detta oavsett om det är digitalt eller i pappersform.
En sak som talar för en tidning i pappersformat att många vill kunna ta med sig
tidningen lite varstans utan att behöva vara uppkopplad mot Internet hela tiden för att
kunna läsa WCP.
Det som talar mot en papperstidning är att vissa saker kan vara inaktuella när den kommer i
brevlådan, jämfört då med en digital klubbtidning.
-Fortfarande saknas det nya redaktörer för WCP, då den nuvarande endast var tänkta att
vara en tillfällig redaktion.
-Mer insänt materiel önskas
Redaktörerna efterfrågade lite mer insänt materiel såväl från medlemmar som från t ex
Avelskommitteérna.
5.

Övriga frågor
Höga försäkringspremier
Det har inkommit en förfrågan från en medlem - Maria Nilsson - om hon kan få ett
godkännande av SWCK att undersöka hos de olika hundförsäkringsbolagen varför
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försäkringspremierna på Welsh Corgi raserna har skjutit i höjden väldigt markant de senaste
åren ?
Styrelsen skickade frågan vidare till Avelskommittéerna, som tyckte att det kunde vara av
intresse för alla medlemmar att undersöka orsaken till försäkringspremiernas ökning lite
närmare, svarade därför till styrelsen att de inte har ngt emot att styrelsen ger tillåtelse till
Maria Nilsson att kontakta försäkringsbolagen och höra vad de säger.
Regionombud
-Agneta Sundin lade fram ett förslag om att ha en lista på de regionombud som vi har i vårt
land. AJ ordnar en sådan och skickar den till Agneta Sundin.
Adresser och telefon nummer samt mailadresser till nya styrelsen
-Annicka Sielck lade fram ett önskemål om en kontaktlista med mailadresser, adresser samt
telefon nummer till samtliga i nya styrelsen.
AJ ordnar en sådan som skickas ut till samtliga styrelsemedlemmar.
-Helen Henriksson har meddelat att hon per mail önskar en lista med samtliga mailadresser
till styrelsemedlemmar, kommittéer samt regionombud.
AJ ordnar även denna kontaktlista där Styrelsens, de olika Kommittéernas och
Regionombudens mailadresser samt namn finns med och skickar den till Helen Henriksson
för publicering på Hemsidan.
6.

Mötets avslutande
Mötet förklarades avslutat och ordförande tackade för visat intresse.

Minnesanteckningarna skrivna av
______________________________________
Annette Jonasson

Nu intogs med god aptit den goda smörgåstårtan.
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