
  Protokoll fört vid styrelsemöte 5/2015 

 SVENSKA WELSH CORGI KLUBBEN 

 

  Styrelsemöte 5/2015     Sida 1 

Mötesdatum: 2015-05-06        Tid: 18.30-19.45 Plats: Telefonmöte 

Närvarande: Eva Liljekvist-Borg (ELB), Helena Orre (HO), Monika Johansson (MJ), Annika Sielck (ASK), Per 

Olov Augustsson (PEO),  Agneta Sundin (AS) from punkt 7 

Adjungerad till styrelsen: Peter Holmström (PH) 

Inte närvarande/anmält förhinder: 

Janneke Plomp (JP), Annette Jonasson (AJ) 

1. Mötets öppnande 

Ordförande förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna. 

 

2. Val av protokollförare till mötet 

Till protokollförare valdes Monika Johansson 

 

3. Val av justerare 

Till justeringsman valdes Annika Sielck 

 

4. Justering av dagordningen 

Punk 7 justerade till Rapport från Kommittéerna och godkändes därefter. 

 

5. Föregående mötesprotokoll 

Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 

 

6. Motionerna från årsmötet 

Det har kommit frågor från medlemmar hur och när de nya reglerna för valphänvisning för 

Cardigan skall gälla. Det är överhuvudtaget oklart hur denna motion blivit till. Styrelsen beslutade 

att inget skall publiceras fören styrelsen har fått ta del av den samma. Carina meddelas av MJ. 

Carina måste också förankra motionen hos de övriga i avelskommittéen. ELB tar återigen kontakt 

med Carina eftersom det finns samarbetsproblem inom Avelskommittéen för Cardigan.   

 

7. Kommittérapporter 

Avelskommittéerna för Cardigan och Pembroke:  

Styrelsen önskar ett ökat samarbete mellan Avelskommittéerna för Cardigan och Pembroke.  

Styrelsen gav ELB och MJ mandat att jobba vidare med detta samt ovanstående motion. 

Avelskommittéen för Pembroke har inkommit med information ang. hälsoenkät.  

Marie Nilsson har fått utdrag ur protokoll och arbetar vidare med att undersöka 

försäkringspremierna. 

Utställningskommittéen: 

Utställningen i Eskilstuna rullar på och HO rapporterar att vi fått in ca 75 anmälningar. Ang. övriga 

utställningar, 2016 och 2017 så arbetar MJ vidare med dem. 

Redaktionskommittéen: 

Inga rapporter. Har kommit en förfrågan på FB om ev. intresse. MJ tar kontakt med den personen. 

Webmaster: 
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Helen vill ha mötesanteckningar för att jobba vidare. ELB tar kontakt med AJ så att Helen får dessa. 

Vi väntar fortfarande på en plan från Helen för den nya hemsidan. 

Facebook: 

Har inkommit mycket positiva reaktioner på att Swck nu har en FB-sida. Även en del konstruktiv 

kritik. MJ tycker den fungerar bra nu efter en del inkörningsproblem.  

Beslut togs av styrelsen att aktiviteter inom Swck:s regi kan läggas upp direkt på Fb utan att behöva 

invänta på att det kommer upp på hemsidan först medan styrelseinfo först skall upp på hemsidan 

innan det läggs upp på FB. 

Mäss och PR-ansvarig: 

Lugnt än så länge, ev. så skall SWck finnas med på en Husdjursmässa på Solvalla. 

Stockholmsmässan har meddelat att de skickar ut info i augusti/september ang monter på 

Stockholmsmässan. AS meddelade att Swck skall ansöka om att få en stor monter i år också. 

Aktivitetsansvarig: 

PEO meddelade att det flyter på bra inför aktivitetshelgen den 14-17/5 och att han har Harrieth 

Mårtensson till hjälp.  

Vallningkommittéen: 

Peter rapporterade att Cor kommer till helgen att gå med som elev med en vallanlagsbeskrivare 

från västgötaspetsklubbens vallningskommite och se hur de gör. Ev så kan vi ha samarbete 

med Västgötaspetsklubben i framtiden. Även Sara Kvist Rosenberg som tidigare har lämnat en 

förfrågan om vallning är intresserad av att medverka vid sådana aktiviteter. 

 

8. Inkommande och utgående post 

Inkommande:  

-Info från Stockholmsmässan 

-Corgipromenad 

-Diciplinnämnden, inget om Swck dock 

-Reklam från olika företag, lagda till handlingarna 

-Sara Gontran har inkommit med en skriftlig avsägning av sitt styrelseuppdrag vilket styrelsen 

godkände.  

-Äskande av pengar från Avelskommittéen för Pembroke, 3350:- till Hälsoenkäten. Tillstyrks och 

beviljas av styrelsen.  

Utgående: 

-Kontaktuppgifter till webansvarig 

 

9. Ekonomisk rapport 

HO gav oss en ekonomisk redogörelse. Det ekonomiska läget ser bättre ut än tidigare. 

 

10. Övriga frågor 

Peo frågade om styrelsen ansåg det lämpligt med ett öl/vinlotteri på Aktivitetshelgen. En enig 

styrelse ansåg att det inte var så lämpligt. 

MJ rapporterade att de som hon visste hade vandringspriser hos sig hade fått reda på att de kunde 

behålla dessa. Därmed har vi inga vandringspriser längre. 
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11. Nästa möte 

Nästa möte är den 23/6 18.30 och är ett telefonmöte.  

 

12. Mötets avslutande 

Ordförande förklarade mötet avslutat och tackade för visat intresse. 

 

 

 

Vid protokollet  Ordförande 

 

______________________________________ _________________________________ 

Monika Johansson  Eva Liljekvist-Borg 

 

Justerat av 

 

______________________________________ 

Annika Sielck 

 

 


