
  Protokoll fört vid styrelsemöte 4/2015 

 SVENSKA WELSH CORGI KLUBBEN 

 

  Styrelsemöte 4/2015     Sida 1 

Mötesdatum : 12 April Tid: 15.30 – 17.30 Plats: ÖKK:s lokaler i Linghem  

Närvarande :   

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

Sundin (AS), Annika Sielck (ASK) 

 

Adjungerad till styrelsen : 

Peter Holmström  (PH) 

 

Inte Närvarande/Meddelat Förhinder :  

Per Olov Augustsson (PEO), Janneke Plomp (JP) 

 

1.  Mötets öppnande 

 Ordförande förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna. 

 

2.  Val av justerare 

 Till justeringsman valdes 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 Årsmötet 

 AJ och MJ rapporterade lite kort från Årsmötet, då ELB inte kunde närvara där. 

 

7. Inkommen och utgående post 

 AJ gick igenom inkommen och utgående post 

  

 Inkommande skrivelser 

 -Inbjudan till Viltspårvecka i Juli vecka 28 

 -Info företagssponsor (dekaler) till SWCK 

 -Text och rekommenderad film att visa om BPH, fri för användning och publicering för alla 

 klubbar 

 -Inbjudan från Corgiworld att skriva en artikel om Corgis till sommarens nummer 
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 -Minnesanteckaningar från AKP (Avelskommittén för Pembroke) möte den 9 April 

 -Förfrågan från Cor van der Beek om vallanlagsprov 

 -Rutiner för tillämpning av SKK:s särskilda rasspecifika domaranvisningar 

 -Rapportera ny klubbstyrelse till SKK 

 -Nya medlemmar 

 -Grundregler för medlemmar i SKK och dess medlemsorganisationer 

  

 Utgående skrivelser 

 -ELB skickar svar till Cor van der Beek om vallanlagstest 

 -Ett förslag om funktionärer till en Vallningskommitté ska skickas till Cor van der Beek och 

 Sara Qvist-Rosengren då dessa är intresserade av vallning. 

  

8. Övriga frågor 

 8.1 Facebook 

 MJ har lagt in en fråga till övriga i styrelsen om det ska göras en Facebook sida för Svenska 

 Welsh Corgi klubben. Det togs upp för och nackdelar med en sådan. MJ gavs i uppdrag att 

 tillsammans med Peter Holmström ansvara för denna Facebooksida.  

 Facebooksidan får en testperiod på fram till oktober, då styrelsen gör en utvärdering 

 huruvida den fungerat som tänkt. 

 8.2 Vallning (kommitté, vallningspris, vallanlagsprov) 

 Då det inkommit flera frågor om vallning till styrelsen, beslutar styrelsen att tillsätta en 

 vallningskommitté att handha dessa frågor på uppdrag av styrelsen. De frågor som inkommit 

 hänvisas då till denna kommitté att arbeta med. 

 8.3 Avelskommittéen för Welsh Corgi Cardigan 

 Avelskommittéen för Welsh Corgi Cardigan består idag av 3 funktionärer sedan Petra 

 Marteus sade ifrån sig sitt uppdrag pga sin hälsa. Styrelsen ser att det är viktigt att 

 Avelskommittéen för Welsh Corgi Cardigan består av 4 funktionärer och ska därför 

 undersöka personval. 

 8.4 Information från Försäkringsbolag 

 Det har inkommit en fråga från Marie Nilsson om att få undersöka orsaken till de höga 

 försäkringspremierna för Welsh Corgi Cardigan och Welsh Corgi Pembroke. 

 Styrelsen ger i uppdrag åt Marie Nilsson att ta kontakt med samtliga hundförsäkringsbolag 

 angående skadestatistiken på Welsh Corgi Pembroke och Welsh Corgi cardigan, då 

 rasklubben ser en markant ökning av premier avseende våra två raser. 

 8.5 Vandringspriser 

 Styrelsen avser att avveckla de vandringspriser som finns i SWCK då funktionen med dessa - 

 att de ska vandra - inte har fungerat tillfredsställande.  

 Styrelsen tog beslut om att inte inrätta nya vandringspriser, samt att låta dem som 

 vandringspriserna tillfallit 3 år i rad, få behålla vandringspriserna som ett fint minne. 
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 8.6 Corgialmanacka 

 MJ hade med sig en almanacka från den Danska Welsh Corgiklubben, för att ge förslag om 

 hur en almanacka skulle kunna se ut till kommande år, då med plats för lite mer 

 anteckningar och annonser. 

 8.7 Medlemsavgifter  

 Kassören meddelade att det saknas medlemsavgifter från medlemmar för detta året och att 

 det kanske ska påminnas lite mer om att betala in medlemsavgiften 

 Det lades fram förslag att bifoga inbetalningskort med WCP nr-4 innevarande år för att på 

 det sättet påminna medlemmarna om att medlemsavgiften ska vara betald till Januari, då 

 medlemskapet löper från Januari innevarande år till December innevarande år.  

 

9. Nästa möte 

 Nästa möte är planerat till den 6 Maj, och då blir det ett telefonmöte. 

 

10.  Mötets avslutande 

 Ordförande förklarade mötet avslutat och tackade för visat intresse. 

 

 

Vid protokollet  Ordförande 

 

______________________________________ _________________________________ 

Annette Jonasson  Eva Liljekvist-Borg 

 

Justerat av   Justerat av 

 

______________________________________ 

Monika Johansson 

 


