
  Protokoll fört vid styrelsemöte 10/2014 

 SVENSKA WELSH CORGI KLUBBEN 

 

  Styrelsemöte 10/2014     Sida 1 

Mötesdatum : 12 Oktober Tid: 12.00 – 16.30 Plats: Scandic Grand Central Hotel 

Närvarande :  Annette Jonasson (AJ), Eva Liljekvist-Borg (ELB), Ann Tholsson (AT), Helena Orre 

(HO), Monica Johansson (MJ) samt Lennart Ölund (LÖ). 

 

Ej Närvarande : Tommy Lake (TL), Per Olov Augustsson (Peo) 

 

Meddelat förhinder : Helena Robertsson (HR) 

 

1.  Mötets öppnande 

 Ordförande förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna. 

 

2.  Val av justerare 

 Till justeringsman valdes Lennart Öhlund. 

 

3. Justering av Dagordningen 

 På dagordningen lades det till några punkter under övriga frågor. 

 

4.  Föregående mötesprotokoll 

Inga synpunkter eller frågor på föregående mötesprotokoll. 

Protokollet läggs till handlingarna. 

 

5.  Kompletterande val av funktionärer 

Regionombud Göteborg : Tommy Lake och Monika Johansson hjälps åt att hitta ngn. 

Regionombud Östergötland : Sofia Berg 

Regionombud Norra Skåne-Blekinge : Helena Petersson 

 

6.  Ekonomisk rapport 

 Helena Orre (HO) redovisade budget och hennes material bifogas protokollet. 

 

7.  Rapport från kommitteér och regionsansvariga 

7.1 Avelskommittéen - Avelsråd 

Petra Marteus önskar avgå från sin post som Avelsråd pga av hälsoskäl. 

Det finns två förslag på nytt Avelsråd  

Förslag 1 är Carina Sandell-Widin, som redan är tillfrågad av AJ. Besked från Carina ska AJ 

försöka få omgående. (Carina har svarat Ja) 

Förslag 2 är Malin Eriksson.  

Dock inväntar vi svaret från Carina Sandell-Widin innan vi pratar med Malin. 
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7.2 Utställningskommittéen  

LÖ rapporterar att domare för Rasspecialer 2015 och 2016 (vårens/försommarens) 

utställning är ordnade.  

Dock kvarstår frågan om domare i Morokulien den 6-7 Augusti 2016. 

Rasspecial Eskilstuna den 6 Juni 2015 : Domare Ann Katrin Edoff 

Rasspecial Ronneby den 7 Maj 2016 : Freddie Klindrup 

Rasspecial Morokulien 6-7 Augusti 2016 : Ingen domare klar ännu. 

LÖ önskade att följande information också togs med i Protokollet : 

”FCI har beslutat att klubbar anslutna till FCI inte får anordna Officiell utställning i annat land 

än sitt eget.” 

Detta betyder alltså att t ex SWCK inte får anordna Rasspecial i något annat land än Sverige.  

 

8. Inkommen och utgående post 

 8.1 Nomineringar till Hamiltonplaketten 

 Denna skrivelse tas upp under övriga frågor. 

 8.2 Nominering av personer för mottagande av SKK:s förtjänsttecken. 

 Mötet kunde inte finna någon mottagare i nuläget. 

 8.3 Förfrågan från Sara Kvist Rosenberg om samarbete med Kroppsvallarna. 

 Denna förfrågan avslogs och lades sedan till handlingarna. 

 8.4 Skrivelse om att FCI Judge Directory fungerar igen. 

 8.5 Skrivelse från en arbetsgrupp inom SKK inför den framtida utställningsverksamheten. 

 Denna enkät har ELB fått i uppdrag av styrelsen att besvara. 

 8.6 Minnesanteckningar från Avelsrådets rasträff för Pembroke 

 Avelsrådet för Pembroke har haft en rasträff nu i höst. 

 8.7 CS Protokoll från möte 4-2014 

 8.8 Nya medlemmar 

8.9 Förfrågan från Kajsa Nilsson om annons om Corgipromenad i Gotlandstidningar. 

Denna förfrågan avslogs och lades sedan till handlingarna. 

 Övriga ärenden togs upp och lades därefter till handlingarna. 

 

9.  AU beslut  

 AU har inte haft något möte 

 

10.  Övriga frågor 

10.1 Montrar Älvsjö mässan samt MyDog i Göteborg 2015 

Det togs upp en fundering vad gällde montrar på Hund Mässan i Älvsjö i december 2014 och 

MyDog i Januari 2015.  

Allt materiel, alla som ska stå i montern på Hund Mässan i Älvsjö de olika dagarna samt 

hundar är redan klart.  
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Planeringen för MyDog i Göteborg i Januari 2015 är inte klar, mestadels beroende på att vi 

inte har något Regionombud eller någon som är intresserad att ansvara för montern på 

MyDog i Göteborg.  

MJ meddelade att hon ev kunde hjälpa till med denna monter på MyDog, men i så fall 

behöver MJ fler som ska hjälpa henne också. 

10.2 Hamiltonplaketten 

Styrelsen nominerar Carina Sandell-Widin samt Eva Sjöström till Hamiltonplaketten.  

Det gavs i uppdrag till Ordförande - ELB och Sekreterare - AJ att skriva nomineringen 

tillsammans. 

10.3 Årets Corgi 

Den nyaste listan med Årets utställnings corgi har inkommit. 

10.4 Hanhundslistan på hemsidan 

Det kom upp två frågor under mötet vad gäller hanhundslistan på SWCK:s hemsida.  

Frågorna var : 

Hur längesedan var det sedan hanhundslistan uppdaterades ?  

Hur ska man göra för att hålla den aktuell ? 

Orsaken till dessa frågor var bl a att några hanar har kastrerats, men fortfarande står kvar för 

avel på hanhundslistan. 

Det lades fram ett förslag om att det ifrån och med 2015 ska vara upp till var och en av 

hanhundsägarna, som vill ha sin hanhund för avel på websidan, att deltaga aktivt och själva 

uppdatera sin/sina hanar för avel varje år, för att på så sätt få en aktuell lista över de 

hanhundar som står till förfogande för avel.  

Detta ska göras av hanhundsägarna 1 gång per år, och då senast den 1 Januari varje år, 

genom att meddela webmaster om man vill fortsätta ha sin hanhund kvar på 

hanhundslistan.  

Om man som hanhundsägare inte meddelar att man vill ha sin hanhund kvar på 

hanhundslistan, så ska den strykas för den anses då inte vara aktuell för avel längre. 

Mötet samtyckte till detta och tillstyrkte förslaget.  

 10.5 Skatteverket 

 Denna skrivelse är redan klargjord och färdigbearbetad av Kassör HO tillsammans med 

 Ordförande ELB, då de har tagit upp saken med Skatteverket. 

 10.6 Hedersmedlem 

 Mötet föreslog Borghild Wellström till hedersmedlem fr o m 2015. 

 10.7 Årsmöteshandlingar 

 Förberedelse för Årsmöteshandlingarna togs upp. 

 10.8 Verksamhetsplan 

 Verksamhetsplanen gicks igenom. 

 10.9 Översättning av websidan till Engelska 
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 Det kom fram önskemål om att vår websida ska översättas till engelska så att även besökare 

 från andra länder kan förstå vad som skrivits där.  

 I huvudsak skulle det gälla Hanhundslistan, Valpkullar, Uppfödare, Rasspecialer och på 

 startsidan. E L-B fick i uppdrag att ta det med Helen Henriksson som är webmaster. 

 

12.  Nästa möte 

 Nästa möte är den 11 November, och det är ett telefonmöte. 

 

13.  Mötets avslutande 

 Mötet förklarades avslutat och ordförande tackade för visat intresse. 

 

Vid protokollet  Ordförande 

 

______________________________________ _________________________________ 

Annette Jonasson  Eva Liljekvist-Borg 

 

 

Justerat av 

 

______________________________________ 

Lennart Öhlund 

 


