
  Protokoll fört vid styrelsemöte 9/2014 

 SVENSKA WELSH CORGI KLUBBEN 

 

  Styrelsemöte 9/2014     Sida 1 

Mötesdatum : 16 September Tid: 18.30 – 20.00 Plats: Telefonmöte 

Närvarande :  Annette Jonasson (AJ), Eva Liljekvist-Borg (ELB), Ann Tholsson (AT), Helena Orre 
(HO), Monica Johansson (MJ), Lennart Ölund (LÖ) och Helena Robertsson (HR). 
 
Meddelat förhinder : Tommy Lake 
 
Ej Närvarande : Per Olov Augustsson (Peo) 
 

1. Mötets Öppnande 

 Ordförande förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna. 

 

2. Utse en justeringsperson 

 Till justeringsman valdes Helena Robertsson. 

 

3. Justering av dagordningen 

 På Dagordningen lades det till några punkter under övriga frågor. 

 

4. Föregående mötesprotokoll 

Ingen hade några synpunkter eller frågor på föregående mötesprotokoll. Protokollet läggs till 

handlingarna. 

 

5. Kompletterande val av funktionärer  

Uppdrag om att söka Regionsombud kvarstår på de av mötet tidigare utsedda personer.  

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

 Regionombud Östergötland : Carina Sandell-Widin ska höra med Sofia Berg 

 

6. Rapport från Rasspecialen i Kågeröd den 13 September 

MJ gav en kort rapport från Rasspecialen i Kågeröd. 

Det var 78 hundar anmälda.  

Det har inte inkommit några klagomål på utställningsplatsen, alla verkade ha trivts där. 

Det såldes 34 kataloger och det lämnades 13 stycken kataloger till våra sponsorer. 

Det såldes lite saker från SWCK shopen. 

Det uppkom en liten incident i Veteranklassen, men det löstes med såväl utställare som SKK 

så att alla blev nöjda.  

I framtiden kommer det att i PM :et om Rasspecialerna framgå att SWCK sponsrar veteraner 

från 12 år och uppåt som ställs ut genom att betala deras anmälningsavgift. Detta just därför 

att vi som rasförening vill premiera våra gamla veteraner samt uppmuntra deras ägare att 

visa upp dem vid våra rasspecialer. 

MJ blev ombedd kontakta domaren i Kågeröd och be honom om ett kortare omdöme till vårt 

kommande nummer av WCP. Det skulle hon gärna göra sade hon. 
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7. Ekonomisk rapport 

 Helena Orre (HO) gav en kort enkel rapport av ekonomin.  

Dock ska en mer utförlig rapport ges vid kommande styrelsemöte då alla inkomster och 

utgifter från utställningen i Kågeröd är sammanräknade. Men enligt HO ser resultatet bra ut 

hittills. 

ELB tog upp att avgiften från uppfödare, som anslutit sina valpköpare till SWCK, är lite låg. 

Den täcker inte ens kostnaden för 4 nr av WCP som ingår i medlemsavgiften. Tyvärr är det 

även så att flera valpköpare inte fortsätter vara medlemmar efter att deras ”provår” 

passerat.  

Kostanden för annonser i WCP samt på almanackan togs upp och lades under punkten 

Övriga frågor för diskussion.  

 

8. Rapport från kommitteér och regionsansvariga 

 -Rapport från avelskommittéen för Welsh Corgi Pembroke : 

 Den 4 Okotber har Avelskommittéen för Pembroke en Rasträff/Uppfödarträff.  

 -Rapport från avelskommittéen för Welsh Corgi Cardigan : 

 Ingen rapport från Avelskommittéen för Cardigan har inkommit. 

AJ ska ta kontakt med Petra Marteus för att höra hur det ser ut från deras håll med 

aktiviteter och träffar.  

Styrelsen föreslog att vi bokar ett Tass mot Tass möte under våren 2015 tillsammans med 

Avelskommittéerna. 

 -Rapport från utställnings ansvarig Lennart Öhlund : 

En förfrågan har inkommit från Lancashireheeler föreningen om SWCK är intresserade av ett 

samarbete vad gäller utställningar 2017.  

Mötet beslöt att svara dem att vi kan prova ett samarbete vad gäller Rasspecial 2017 och i så 

fall i samband med Länsklubbens Internationella utställning i Askersund den 12-13 Augusti 

2017.  

Rasgrupp 1 går på Söndagen den 13 Augusti, så förslaget är då att SWCK har sin Rasspecial 

på Lördagen tillsammans med Lanchashireheeler föreningen. LÖ ska kontakta 

utställningsansvarig för Lancashireheeler och höra med dem vad de tycker om det förslaget. 

SWCK har även en egen Rasspecial i Maj 2017, dock är inte datum och plats fastställt ännu. 

Det har även inkommit en förfrågan om att ha Årsmöte tillsammans med Lancashireheeler 

föreningen. Mötet valde att avslå den förfrågan då Lancashireheeler föreningen ska ha sitt 

årsmöte i samband med en utställning. Detta ansåg mötet blev för mastigt på en och samma 

dag, och valde därför att ha ett eget Årsmöte i Mars.  

LÖ ansvarar för att meddela Lancashireheeler föreningen detta. 
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 -Rapport från våra olika Regioner 

 Inga rapporter från regionsansvariga har inkommit. 

 

 

9. Inkommande och utgående post 

 9.1 Nomineringar till Hamiltonplaketten 2015 

Mötet föreslog att nominera Carina Sandell-Widin samt Eva Sjöström till Hamiltonplaketten. 

AJ fick i uppdrag att skriva en nominering i samarbete med Ordförande ELB. Därefter lades 

skrivelsen till handlingarna. 

9.2 Nomineringar av personer som mottagare av SKKs Förtjänsttecken 

Mötet har inga förslag på nomineringar och skrivelsen lades till handlingarna. 

9.3 Minnesanteckningar från SWCK/AKP 7 Sept 

Protokollet lades till handlingarna. 

9.4 Förfrågan om vidareutbildning på SWCK raser från en blivande domare 

Det har inkommit en förfrågan från Maritha Östlund som vill utbilda sig mer på Welsh Corgi 

cardigan och Welsh Corgi Pembroke för att i framtiden kunna döma dessa raser på 

utställningar. Mötet beslöt att bifalla hennes förfrågan. Därefter lades skrivelsen till 

handlingarna. 

9.5 Inbjudan till Specialklubbskonferens 

Det har inkommit en inbjudan till Specialklubbskonferens.  

ELB önskar att någon annan kan gå på denna då hon själv är upptagen. Ingen valdes dock på 

mötet ikväll. Förfrågan kvarstår till kommande möte. 

9.6 Inbjudan till Rasklubbstorget 

En inbjudan till Rasklubbstorget för Stockholms Hundmässa har inkommit  

AJ översänder denna till AT som är en av dem som har vår rasmonter på Hundmässan. Sedan 

lades denna till handlingarna. 

9.7 Inkommen förfrågan om samarbete med Kroppsvallarna 

Det har inkommit en förfrågan om samarbete med Kroppsvallarna. Denna fråga togs upp 

under Övriga Frågor. 

 

10. AU beslut 

 Inga AU beslut har tagits. 

 

11. Övriga frågor 

11.1 Gemensamma Rasspecialer med Finska och Danska Rasklubben för Welsh Corgi 

En fråga om ett framtida samarbete vad gäller Rasspecialer med den Danska och Finska 

Welsh Corgi klubben kom upp som förslag under mötet och placerades under Övriga frågor. 

SWCK samarbetar redan med den Norska Welsh Corgi Klubben när det gäller Rasspecialer 

vart tredje år. Förslaget som nu kom upp är att även fråga den Danska och Finska Welsh 
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Corgiklubben om ett samarbete på samma sätt fast då olika år naturligtvis, men även det 

vart tredje år. Som det är nu så har SWCK och NWCK gemensamma Rasspecialer 2013, 2016 

och 2019. 

MJ fick i uppdrag att höra med den Danska Welsh Corgiklubben om de var intresserade av 

gemensamma Rasspecialer i framtiden. 

LÖ fick i uppdrag att höra med den Finska Welsh Corgi klubben om de var intresserade av 

gemensamma Rasspecialer i framtiden. 

 

11.2 Kostnaden för annonser i WCP samt på almanackan 

Det togs upp en fråga för diskussion. Det var kostnaden för annonser i WCP samt på 

almanackan togs upp till diskussion. Styrelsen föreslog att priset för annonser i WCP ska vara 

detsamma under hela året, istället för som det är nu, ett högre pris till Julnumret, och lägre 

pris under resten av året. Annonskostnaden för SWCK:s del är densamma oavsett om det är 

till Julnumret eller till ngt av de övriga numren under året. En förändring föreslogs. Förslaget 

lyder som följer : 

För medlemmar och uppfödare inom SWCK : 

Annonskostnad helsida WCP 200 kr 

Annonskostnad halvsida WCP 100 kr 

Annonskostnad ¼ sida WCP 50 kr 

För kommersiell annonsering från företag och liknande : 

Annonskostnad helsida WCP 300 kr 

Annonskostnad halvsida WCP 150 kr 

 

11.3 Samarbete med Kroppsvallarna 

Det inkom ett förslag från Sara Kvist Rosenberg att det fanns möjlighet till ett samarbete 

med Kroppsvallarna, som är en intresseförening för de som vallar med sina hundar. 

Mötet bestämde att SWCK som rasförening inte för närvarande har utrymme och tillräckligt 

med intresserade medlemmar för ett samarbete med Kroppsvallarna. Dock tycker styrelsen 

att det är ett trevligt initiativ. 

Ett förslag som mötet lade fram är att Sara Kvist Rosengren på egen hand kan fånga upp 

intresserade och informera dessa att det finns möjlighet att få träna vallning med 

Kroppsvallarna, men inte i SWCK:s regi. 

 

12. Nästa möte 

Nästa möte är ett Tass mot Tass möte den 12 Oktober. ELB ska höra sig för om lokal i 

Stockholmstrakten. Ett förslag på lokal var STOKK:s lokaler. 

 

13. Mötets avslutande 

 Ordförande förklarade mötet avslutat och tackade alla för visat intresse. 
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Vid protokollet Ordförande 

 

_______________________________ ________________________________ 

Annette Jonasson/Sekreterare SWCK Eva Liljekvist-Borg/Ordförande 

 

 

Justerat av 

 

________________________________ 

Helena Robertsson  

 

 


