
Protokoll fört vid styrelsemöte 6/2014

Närvarande : Eva Liljekvist-Borg (ELB), Annette Jonasson (AJ), Per Olov Augustsson (Peo), 
Monika Johansson (MJ), Lennart Öhlund (LÖ), Helena Robertsson (HR), Ann 
Tholsson (AT)

Ej Närvarande :   Helena Orre (HO) och Tommy Lake (TL)

1.  Mötets Öppnande
Ordförande förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna till vårt första telefonmöte.

2. Utse en justeringsperson
Helena Robertsson valdes till justeringsman

3. Justering av dagordningen
Dagordningen behövde inte justeras

4. Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll hade samtliga fått sänt till sig och där fanns inget att justera så 
protokollet godkändes.

5. Kompletterande val av funktionärer 
Valphänvisare Borghild Wellström
Aktivitetsansvarig Helena Robertsson och Peo Augustsson 

(Peo ansvarar för Aktivitetshelgen kommande år) 
Regionombud Göteborg Vakant
Regionombud Östergötland Vakant
Regionombud Skåne-Blekinge Vakant  (Förslag Rebecka Trolleryd)
Tidningsredaktör Vakant
Tidningsredaktion Roland Johansson, 

Tillfälligt : Gunnel Samuelsson, Carina Sandell-Widin

6. Rasspecialen i Bollnäs den 12 Juli
-LÖ informerar om Rasspecialen den 12 Juli I Bollnäs. 
-Stefan Lindborg och Lennart Ölund hjälps åt på utställningen i Bollnäs den 12 Juli.
-Det lades fram ett förslag om att höra sig för om det går att få sponsrade utställningstält till 
Rasspecialerna. 
-ELB hör med försäkringsbolag om ev priser och sponsrade tält till våra rasspecialer.
-LÖ nämnde att informationen till våra Rasspecialer har försvunnit från SWCK:s websida, likaså 
anmälningsblanketten som ska användas för att anmäla till Rasspecialen. LÖ tar själv kontakt med 
Webansvarig Helen Henriksson för att ordna detta.
-HR är materialansvarig för materialet till Rasspecialen som f.n finns hos Cor van der Beek och 
Janneke Plomb. HR och LÖ funderar på hur materialet ska transporteras mellan utställningarna. 
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-Peo erbjöd sig att ta med utställningsmaterialet till Bollnäs om Cor van der Beek och Janneke 
Plomb kan ta det med sig till Mullsjö, då Peo ska på båda aktiviteterna.
-En checklista efterfrågades och LÖ meddelade att en sådan redan finns och kommer att skicka ut 
den till alla i styrelsen.
-Camilla Järeslätt har hittills varit prisansvarig. Peo tar kontakt med henne för att de tillsammans 
ska göra en inventering över hur mkt rosetter som finns och hur mkt som kan komma att behöva 
beställas hem.
-Det efterfrågades av LÖ om vi ska fortsätta ha en gåva till domarna och ringsekreteraren, och alla 
var överrens om att det skulle fortsätta finnas. LÖ tar kontakt med Cissi och hör om hon kan vara 
behjälplig med att beställa hem gåvor till Domare och Ringsekreterare samt gravera dessa.
-En fråga om vem som ansvarar för kritiklappar, nummerlappar och katalog kom upp. 
AJ informerade om att det finns ett program i klubbens materialsamling som används till att göra 
dessa. Som ansvarig för dessa saker föreslog mötesdeltagarna att HO, som är kassör och får alla 
anmälningsavgifter, ska ansvara för att göra dessa.
-Till kommisarie för utställningen i Bollnäs valdes LÖ
- Bestyrelse var ännu dock ej bestämt och LÖ skulle höra med den Lokala brukshundklubben om 
de möjligen hade ngt förslag på lämplig bestyrelse för utställningen i Bollnäs.
-Till utställningen i Kågeröd i höst erbjöd sig ELB, LÖ samt MJ att tillsammans försöka lösa frågan 
om bestyrelse tillsammans.
-Våra sponsorer vill kunna få en notis i WCP samt då även få ett exemplar av tidningen tillsänt sig. 
Lennart skickar in förslag till annonsunderlag för dessa.

7. Program aktivitetshelg
Programmet för Aktivitetshelgen är klart och ska skickas ut tillsammans med 
styrelsemötesprotokollet.

8. Ekonomisk rapport
Ingen ekonomisk rapport kunde ges då HO ej var närvarande.

9. Rapport från kommitteér och regionsansvariga
ELB tar kontakt med Avelskommitteer och Regionsansvariga för att få lite information från dem.

10. Inkommande och utgående post
10:1 Inbjudan grundutbildning avelsfunktionärer

Dessa skickas till Avelsrådet

10:2 Mall Resersättning
AJ får i uppdrag att skicka ut en mall för ansökan om reseersättning till samtliga i styrelsen.

11. AU beslut
Det fanns inget att rapportera då AU ej haft något möte.

12. Övriga frågor
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12:1 Hämta SWCK saker hos Linn, fd Regionsombud Göteborg/Bohuslän
Sekreteraren tar kontakt med Linn Öhlander om hämtning av Material till MyDog. HR erbjöd 
sig att hämat materialet eftersom HR är materialansvarig. HR tar själv kontakt med Linn 
Öhlander för att se vilken tid och dag som passar bäst.

12:2 Göra om websidan, den är gammalmodig.
Mötet var överrens om att hemsidan var gammalmodig och skulle behöva uppdateras. 
Sekreteraren tar kontakt med Helen Henriksson som är webansvarig.

12:3 Uppdaterad Aktivitetsplanering
Aktivitetsplaneringen är uppdaterad på websidan.

12:4 Sponsring Rasspecialer
Vi har fått sponsorer till vår Rasutställning i Kågeröd. Eukanuba är intresserade och det är MJ 
som håller kontakten med dem.

12:5 BHP test för Corgis
En intresseundersökning ska läggas ut på websidan för att undersöka om det finns intresse 
för att ha en BPH i Göteborgstrakten för endast Corgis. HR ansvarar för att 
intresseundersökningen läggs ut på websidan och sätts in i WCP.

12:6 Ann Tholsson frågade om hon fortfarande var ansvarig för PR som t ex på Hundens Dag.
Mötet besvarade den frågan med ett klart ”Ja”.

13. Nästa möte
Nästa möte är den 17 Juni klockan 18.30 – 20.00. Även det är ett telefonmöte.

14. Mötets avslutande
Ordförande förklarade mötet avslutat och tackade för ett visat intresse.

Vid Protokollet Ordförande

______________________________________ _________________________________
Annette Jonasson Eva Liljekvist-Borg

Justerat

______________________________________
Helena Robertsson
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