
  Protokoll fört vid styrelsemöte 1/2015 

 SVENSKA WELSH CORGI KLUBBEN 

 

  Styrelsemöte 1/2015     Sida 1 

Mötesdatum : 13 Januari Tid: 18.30 – 21.00 Plats: Telefonmöte 

Närvarande :  Annette Jonasson (AJ), Eva Liljekvist-Borg (ELB), Helena Robertsson (HR), Helena 

Orre (HO), Monika Johansson (MJ), Lennart Ölund (LÖ), Per Olov Augustsson (Peo) 

 

Meddelat förhinder : Tommy Lake (TL), Ann Tholsson (AT) 

 

1.  Mötets öppnande 

 Ordförande förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna. 

 

2.  Val av justerare 

 Till justeringsman valdes Helena Robertsson. 

 

3. Justering av Dagordningen 

 Dagordningen godkändes. 

 

4.  Föregående mötesprotokoll 

Protokollet justerades och lades till handlingarna. 

 

5.  Kompletterande val av funktionärer 

 Regionombud Göteborg är vakant och får stå kvar till kommande verksamhetsår. Under 

 tiden hjälps alla åt att fundera på någon lämplig kandidat. 

 

6.  Motion från Maria Nyqvist 

 Det har inkommit ett mail från Camilla som undrar hur styrelsen har gjort med denna 

 motion. E L-B har svarat på det mailet. 

 

7. Förslag på förändring av utmärkelser  

 En motion från Maria Nyqvist som styrelsen arbetar med, är ännu inte färdigbehandlad. 

 Styrelsen arbetar vidare med denna, samt de befintliga utmärkelserna och ev förändringar 

 av dessa under våren 2015. 

 

8. Planering inför Årsmötet 2015 

 Kallelse till Årsmötet ska läggas ut på hemsidan. På hemsidan ska det även vara möjligt att 

 välja meny för dem som vill äta middag tillsammans kvällen innan. 

 

9.  Ekonomisk rapport 

 HO lämnade en kort ekonomisk rapport :  

 Bankkonto : 26 299 kr 

 Sparkonto : 10 449,19 kr 
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10. Rapport från Kommittéer och regionansvariga 

 10.1 Webmaster 

 Helen Henriksson fortsätter vara webmaster och tillsätter en egen arbetsgrupp/webgrupp 

 som ska hjälpa henne med att underhålla och uppdatera websidan. 

 10.2 Utställningskommitté 

 LÖ har fått bekräftat från Vilsta att utställningsplats är bokad.  

 Middag kvällen innan är bokad.  

 LÖ väntar på bekräftelse från den tillfrågade domaren Ann Chaterine Edoff. 

 LÖ förklarade också att han lämnar över allt som har med utställningskommittéen att göra 

 på TT mötet den 14 Februari. Men till dess sitter han kvar i utställningskommittéen. 

 10.3 SWCK Rasspecial Hösten 2017 

 LÖ meddelar att Gävleborgs KK välkomnar oss att anordna vår Rasspecial i samband med 

 deras utställning September 2017. LÖ förslag på domare är Miroslav Redlicki. 

 Mötet samtyckte till att anordna Rasspecialen Hösten 2017 i samband med Högbo INT 

 utställning. 

 LÖ bekräftar till ansvarig för INT Utställning i Högbo 2017 Bosse Skalin att vi anordnar vår 

 Rasspecial i samband med deras INT utställlning i Högbo i September 2017. 

 10.4 SWCK Rasspecial i samarbete med Danska Welsh Corgi Klubben 

 MJ har kontakt med Danska Welsh Corgi Klubben för att tillsammans med dem anordna en 

 Rasspecial våren 2017. 

 MJ bibehåller kontakten med Danska Welsh Corgi Klubben vad gäller att tillsammans med 

 dem anordna en Rasspecial våren 2017.  

 SWCK inväntar mer information från Danska Welsh Corgi Klubben vad gäller plats och 

 domarförslag. 

 10.5 Moorokulien 2016 

 Arbetet med att anordna vår årliga Rasspecial tillsammans med Norska Welsh Corgi Klubben 

 pågår. Det mesta är klart och godkänt. Dock kvarstår lite frågetecken runt exakt val av plats 

 då det numera är så att Specialklubbar inte längre får anordna Rasspecialer som ger 

 certifikat på annat lands mark, enligt nya bestämmelser från FCI. 

 

11.  AU beslut  

 Inget AU möte har hållits sedan det senaste styrelsemötet. 

 

12. Inkommande och utgående post 

 Inkommande 

 12.1 Rapport om verksamhet det gångna året till verksamhetsberättelsen har inkommit från 

 Jämtland/Västerbotten, Gotland, Skaraborg/Jönköping. 

 12.2 Inbjudan till seminarium för domare- och utställningsansvariga har inkommit. 

 AJ vidarebefordrar denna till E L-B. 
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 12.3 Kennel- och Hanhundslistan  

 Det är en klar minskning av annonsörer på websidan för Kennel- och Hanhundslistan.  

 Vad beror det på ? 

 12.4 ”Prova-på Vallning” på regionträff  

 Det har inkommit ett mail från regionansvarig Cor van der Beek om att anordna ”Prova-på 

 Vallning” på en regionträff i Skaraborg/Jönköpings regionen.  

 Mötet beslutade att svara Cor van der Beek att det ej ska anordnas vallanlagsprov i SWCK 

 regioner då inte alla medlemmar har möjlighet att deltaga.  

 Alla regioner har heller inte möjlighet att ordna vallanlagsprov. 

 E L-B kommer att skicka svar till Cor van der Beek. 

  

 Utgående 

 12.5 Nominering till Hamiltonplaketten  

 AJ meddelade att anmälan till Hamiltonplaketten skickades per post den 31 December 2014. 

 12.6 Almanackor 

 AJ meddelade att det inkommit många beställningar på Almanackor. Dessa har skickats till 

 dem som betalat. 

 12.7 Utbildning för Avelsfunktionärer  

 AJ meddelade att anmälan till utbildning för Avelsfunktionärer har skickats. 

  

13.  Övriga frågor  

 13.1 Aktivitetshelgen 2015 

 Peo rapporterade om planeringen av Aktivitetshelgen 2015. 

 Datum : 14 – 17 Maj 2015 

 Plats : Värmland, Karlskoga, Lunedets camping. 

 Peo lade också fram ett förslag på att bjuda in en ansvarig för Hundcampus till 

 aktivitetshelgen. Denna kommer i så fall att informera och ev visa lite om hur en Knark- och 

 bombutbildade hund arbetar.  

 Mötet tyckte det var ett mycket bra förslag och ville att Peo gick vidare med ett sådant 

 förslag till aktivitet. 

  

14.  Nästa möte 

 Nästa möte är den Lördagen den 14 Februari i närheten av Bromma Flygplats, med start vid 

 11 – 12 tiden. 

 

15.  Mötets avslutande 

 Mötet förklarades avslutat och ordförande tackade för visat intresse. 
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Vid protokollet  Ordförande 

 

______________________________________ _________________________________ 

Annette Jonasson  Eva Liljekvist-Borg 

 

Justerat av 

 

______________________________________ 

Helena Robertsson 

 


