
  Protokoll fört vid styrelsemöte 3/2015 

 SVENSKA WELSH CORGI KLUBBEN 

 

  Styrelsemöte 3/2015     Sida 1 

Mötesdatum : 11 Mars Tid: 18.30 – 20.15 Plats: Telefonmöte  

Närvarande :   

Annette Jonasson (AJ), Eva Liljekvist-Borg (ELB), Helena Orre (HO), Monika Johansson (MJ), Lennart 

Ölund (LÖ) 

 

Deltagit till punkt nr 7 : Per Olov Augustsson (Peo) 

 

Inte Närvarande/Meddelat Förhinder :  

Tommy Lake (TL), Ann Tholsson (AT), Helena Robertsson (HR). 

 

1.  Mötets öppnande 

 Ordförande förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna. 

 

2.  Val av justerare 

 Till justeringsman valdes Per Olov Augustsson/Monika Johansson. 

 

3. Justering av Dagordningen 

 Dagordningen godkändes. 

 

4.  Föregående mötesprotokoll 

Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 

 

5.  Kompletterande val av funktionärer 

 Regionombud Göteborg :  

 Viveka Jonasson, Waywens Kennel, är nytt Regionombud för  Göteborg fr o m den 1 Maj 

 2015. 

  

6.  Rapport från kommittéer 

 Kommittéen för Monteransvariga  

 Som det ser ut så ordnar det sig med Monteransvariga för Rasmontrarna  på Stockholms 

 Hundmässa i Älvsjö, Malmö Valp samt MyDog Göteborg. 

 Utställningskommittéen 

 MJ meddelade att Eva Sjöström endast är med i uppstarten av den blivande 

 Utställningskommittéen fram till och med Rasspecialen i Eskilstuna den 6 Juni i år. 

 Därefter tar den nya utställningskommittéen över helt, med Jennica Åhs som 

 sammankallande. 
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7. Inkomna Motioner till Årsmötet 

 7.1 Motion 1 från Avelskommittéerna för Welsh Corgi Cardigan och Pembroke 

 ”Sammanslagning av SWCK:s regelverk för valphänvisning och uppfödareetiska regler”. 

 Styrelsen föreslår Årsmötet att bifalla Motionen. 

 7.2 Motion 2 från Avelskommittéerna för Welsh Corgi Cardigan och Pembroke 

 ”Revidering med krav och rekommendationer i SWCK:s regelverk för Valphänvisning och 

 Uppfödaretiska regler”. 

 Styrelsen föreslår Årsmötet att bifalla Motionen. 

 7.3 Motion 1 från Pia Schröder 

 ”Styrelsemedlemmar ska presentera sig och sin kynologiska erfarenhet i god tid innan 

 Årsmötet”. 

 Styrelsen föreslår Årsmötet att avslå Motionen med motiveringen att styrelsen presenterar 

 sig i WCP samt på Hemsidan efter att de valts på årsmötet, samt att de medlemmar som 

 deltager i Årsmötet är de som väljer de nya styrelsemedlemmarna och de är välkomna att 

 fråga ut de föreslagna styrelsemedlemmarna om deras bakgrund och erfarenheter på 

 Årsmötet, eller be dem presentera sig under Årsmötet. 

 7.4 Motion 2 från Pia Schröder 

 ”En nydaning av Welsh Corgi Prat - WCP" 

 Styrelsen föreslår Årsmötet att avslå Motionen med motiveringen att det finns medlemmar 

 som hellre önskar en papperstidning. 

 Ett förslag från styrelsen är dock att vi tar med oss förslaget i denna motion och ger framtida 

 styrelser att ha tanken med sig i den långsiktiga planeringen för framtiden.  

 

8. Ekonomisk rapport  

 8.1 Skickad Ekonomisk Rapport 

 HO har skickat en ekonomisk rapport till samtliga i styrelsen inför dagens styrelsemöte. 

 8.2 Betala Medlemsavgift digitalt  

 Förslag har inkommit om att uppmuntra våra medlemmar till att betala sin medlemsavgift 

 digitalt genom att till SWCK:s BG nummer för medlemsavgifter läggs in på  hemsidan från och 

 med i år, tillsammans med vilka uppgifter som ska följa betalningen. 

 Medlemsavgiften ska fr o m 2016 betalas in senast den 31 Januari för att medlemmarna ska 

 ha t ex rösträtt på Årsmötet.  

 2015 ges medlemmarna dispens till att betala in medlemsavgiften senast 2015.03.23. 

 Mötet tillstyrkte förslaget. 

 8.3 Ersättning för tilltugg och liknande på regionträffar 

 Mötet beslutade att sponsra Regionträffar med en ersättning på 250 kr/år och Region för 

 tilltugg och liknande till deltagare på Regionträffar, men önskar att Regionombuden planerar 

 in redan 1 år i förväg så att SWCK hinner lägga in dessa ersättningar i sin kommande budget 

 som läggs till Årsmötet. 
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9. Inkommande och utgående post 

 Inkommande 

 9.1 Arkivansvarig på SKK 

 En förfrågan har inkommit om SWCK även fortsättningsvis vill skicka ett exemplar av  WCP 

 till Arkivansvarig på SKK. Mötet ansåg att vi fortsätter med det, då det kan vara av 

 intresse för nya generationer av medlemmar och funktionärer.  

 AJ meddelade HO att Arkivansvarig Berit Rinnert på SKK saknar några nummer från 2014, 

 och HO lovar att ordna så att dessa skickas till Berit Rinnert. 

 9.2 Seminarium för Domare och Utställningsansvariga 

 En påminnelse har kommit om Seminarium för Domare och Utställningsansvariga MJ har 

 talat med en av de nya i utställningskommittéen, Jennica Åhs, om hon är intresserad av att 

 deltaga.  

 Jennica svarade att hon skulle se hur det såg ut i hennes planering framöver och 

 sedan återkomma till MJ med svar. 

 MJ erbjöd sig att åka på seminariet och mötet tillstyrkte hennes anmälan till seminariet.  

 MJ ska återkomma under veckan med svaret från Jennica. 

 9.3 Fråga om ekonomisk ersättning från ett av våra Regionombud 

 Inkommen förfrågan från ett av våra regionombud om ekonomisk ersättning. 

 Ett av våra regionombud har inkommit med en förfrågan om ersättning för tilltugg på 

 Regionträffar.  

 Mötet tillstyrkte förfrågan med hänvisning till punkt 8.3. 

 9.4 Justerad Verksamhetsplan 

 AJ önskar lite feedback vad gäller den nyligen justerade Verksamhetsplanen.  

 Utgående 

 9.3 Svar om Motioner till Pia Schröder 

 Svar skickat till Pia Schröder angående att hennes två insända motioner har kommit oss 

 tillhanda och att de behandlas på kommande möte. 

 9.5 Lunds Universitetsbibliotek önskar komplettering av WCP i sitt Arkiv 

 Det har inkommit ett meddelande från Lunds Universitetsbibliotek där de önskar få en 

 komplettering av saknade nummer av WCP som de inte fått sig tillsända. 

 AJ har alla äldre nummer av WCP och får till uppgift att meddela Universitetsbiblioteket 

 vilka nummer vi kan avvara ett ex av till dem. 

 

10.  AU beslut 

 Det har inte avhållits ngt AU – möte. 

 

11.  Övriga frågor 

 11.1 Funktionärsbeskrivningar på Hemsidan 
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 Det lades fram en fråga från MJ om funktionärsbeskrivningarna ska publiceras på 

 Hemsidan så att alla medlemmar kan få ta del av dem.  

 Mötet tillstyrkte förslaget. 

 11.2 Förfrågan om 2 av våra medlemmar får ta del av statistik från Försäkringsbolagen 

 MJ lade fram en förfrågan från två medlemmar att de får vår tillåtelse att ta del av 

 Försäkringsbolagens beteckning av över hur friska/sjuka Welsh Corgi raserna är i 

 Försäkringssammanhang. 

 Mötet hänvisar medlemmarna till att ta kontakt med Avelskommittéerna i denna fråga. 

 11.3 Komplettering av WCP redaktionen 

 Malin Eriksson önskar vara med i redaktionen för WCP, då hon har en del erfarenhet av 

 media arbete. 

 Då det ännu inte står klart vilka som vill vara kvar i WCP redaktionen efter Årsmötet avvaktar 

 mötet med att ta beslut, till dess Årsmötet med nya funktionärer är klart. 

 11.4 Middag efter Årsmötet 

 Det har inkommit ett förslag att fr o m Årsmötet 2016 förlägga den gemensamma 

 middagen direkt efter Årsmötets avslutande.  

 Mötet tillstyrkte förslaget. 

 11.5 Sponsring 

 SWCK har erbjudits sponsring med dekaler och liknande trycksaker från en av sina 

 medlemmar. Denna sponsring tackar SWCK för och tar tacksamt emot. 

 

12. Nästa möte 

 Nästa möte är planerat till den 12 April, och då tillsammans med inbjudna kommittéer. 

 

13.  Mötets avslutande 

 Ordförande förklarade mötet avslutat och tackade för visat intresse. 

 

 

Vid protokollet  Ordförande 

 

______________________________________ _________________________________ 

Annette Jonasson  Eva Liljekvist-Borg 

 

Justerat av   Justerat av 

 

______________________________________ _________________________________ 

Per Olov Augustsson Monika Johansson 

 


