Protokoll fört vid styrelsemöte 6/2015

SVENSKA WELSH CORGI KLUBBEN
Protokoll fört vid styrelsemöte 6/2015
Mötesdatum: 2015-06-23

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), Annette Jonasson (AJ), Agneta Sundin (AS).
Adjungerad till styrelsen:
Peter Holmström (PH)
Inte närvarande/anmält förhinder:
Janneke Plomp (JP)
1. Mötets öppnande
Ordförande förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna.
2. Val av justerare
Till justeringsman valdes Helena Orre
3. Justering av dagordningen
Dagordningen godkändes.
4. Föregående mötesprotokoll
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.
5. Ekonomisk Rapport
Från HO hade en ekonomisk rapport blivit skickad till alla. Denna blir bilagd protokollet.
6. Inkommen och Utgående post
Inkommen post : AJ gick igenom den post som inkommit och dessa lades till handlingarna
Utgående post : Inbjudan till kennelfullmäktige ska vidarebefordras till E L-B då hon ska
representera Svenska Welsh Corgi Klubben i Kennelfullmäktige.
7. Offert från tryckeri
Gunnel Samuelsson har talat med det tryckeri vi fått offert från och meddelat dem att
SWCK är nöjda med det vi har, men att vi kommer att vidarebefordra och överlämna till
nya WCP redaktionen att ta ställning till vilket tryckeri de väljer att använda. Denbna offert
är ingenting som SWCK har efterfrågat, den har bara skickats som erbjudande till SWCK.
8. Kommittérapporter
Avelskommittéerna för Cardigan och Pembroke:
Det har inkommit frågor om när det är tänkt att beslutet om att alla föräldradjur inom
Welsh Corgi Cardigan ska DNA testas för PRA. Avelskommittéen har lagt som förslag att
startdatum ska vara den 1 Januari 2016 och att det fram till dess ska vara en övergångstid
tills beslutet träder i kraft
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Utställningskommittéen:
Rasspecial 2015 Vilsta Eskilstuna
Det har inkommit information till styrelsen att det fanns valpar på 12 veckor på
utställningsområdet.
Eva L-B påtalade hur viktigt det är, att valpar under 4 månader inte befinner sig på
utställningsområdet. Detta är SKK:s riktlinjer.
Det har framkommit att domaren på årets Rasspecial blivit utan mat på Fredagen pga ett
missförstånd. Detta har rättats till och allt är i sin ordning.
Rasspecial 2016 Moorokulien
Monika J rapporterade om planeringen inför Moorokulien 2016.
Klartecken har givits från SKK.
Domare kommer att bli : Jeff Horswell och Andrew Wells.
Utställningen hålls precis på gränsen till Norge/Sverige i ”riktiga” Moorokulien.
Rasspecial 2017 Ronneby Brunn
Om denna kommer det mer info om senare. Just nu är det dock klart att platsen för att
hålla Rasspecialen är gratis att låna samt vilken domare som kommer att döma våra Welsh
Corgis.
Domare : Freddie Klinderup
Utställning i samarbete med Danska Welsh Corgi klubbenHär har det ännu inte hänt så mkt
mer än vad som rapporterats tidigare.
Redaktionskommittéen:
Inga rapporter. Har kommit en förfrågan på FB om ev. intresse. MJ tar kontakt med den
personen.
Webmaster:
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:
Det verkar uppskattas av medlemmarna att SWCK har en egen Facebooksida rapporterar
Monika
Mäss och PR-ansvarig:
Monteransvarig för Stockholmsområdet Annika Sielck har fått en inbjudan att deltaga som
representant för Svenska Welsh Corgi klubben på Djurens Dag den 15-15 Augusti på
Solvalla. Styrelsen ser gärna att att hon representerar SWCK. Annika ansvarar själv för att
anmäla sig till denna helg i Djurens tecken.
Aktivitetsansvarig:
Peo rapporterade lite från Årets aktivitetshelg. Aktivitetshelgen gick med plus och det var
1764 kr över när allt betalats.
Vallningkommittéen:
Styrelsen önskar få mer information från vallningskommittéen om hur arbetet i denna
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fortskrider. Peter Holmström, som är styrelsens kontaktperson mellan
vallningskommittéen och styrelsen, lämnade lite information om hur arbetet fortskrider.
Han skulle senare ta kontakt med vallningskommittéen för att få mer information som han
tar med till nästa möte.
9. Övriga frågor
Viltspårveckan
Inbjudan om viltspårvecka ska skickas till Monika J, så kan hon lägga ut det på vår
Facebooksida, samt till Helen Robertsson så hon kan lägga ut dem på hemsidan. AJ fick i
uppdrag att ordna detta.
Almanackor
Monika J tog upp en fundering hon hade vad gäller almanackor samt deras utförande med
annonser.
Nordiskt Rasseminarium
Svenska Welsh Corgiklubben representeras av Eva Liljekvist-Borg, Monika Johansson.
Utöver dessa två kommer även Carina Sandell-Widin samt Margareta Widin att närvara på
detta seminarium. Inbjudan bifogas detta protokoll.
Förslag angående inkommande post från Peter Holmström
Peter föreslog att alla inkomna skrivelser av vikt ska biläggas kallelsen och dagordningen till
kommande styrelsemöten. Detta gör att alla lättare får en överblick av vad som man ska ta
upp på kommande styrelsemöte. Alla närvarande tyckte det var en mkt bra idé och föreslår
att det görs så i fortsättningen.
Årsmötes motion om revisor val (förlängd mandattid ?)
Denna motion behandlades inte på Årsmötet och ska därför behandlas på det kommande
årsmötet 2016.
Fel i protokoll 12-2014
Det har inkommit en åsikt om att två namn har blandats ihop i protokoll 12-2014 under
punkten 7.2 (se protokollsutdrag nedan)
7.2 Revisoruppgifter: Vad gäller revisorsberättelsen så meddelade HO att hon gång på gång
försökt nå Hans Dagerteg men att han varken besvarar henens telefonsamtal eller ringer
upp henne. Hon behöver hjälp att få tag i honom så att våra revisorer kan få påbörja sitt
arbete. ELB föreslog att Helen försöker nå Christian Järeslätt istället, då han också står som
revisor. Frågan om när revisorerna behöver ha alla dokument och uppgifter kan besvaras
om först när ELB samt HO fått tag i revisorerna och kan frågan dem. Frågan läggs till
kommande styrelsemöten till dess att vi erhållit svar från våra revisorer.
Åtgärd :
Styrelsen beslutar att i detta protokoll skriva om den punkten så att det blir rätt namn.
Det ska i så fall istället stå :
Justerad 7.2 Revisoruppgifter: Vad gäller revisorsberättelsen så meddelade HO att hon
gång på gång försökt nå Revisor Christian Järeslätt men att han varken besvarar henens
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telefonsamtal eller ringer upp henne. HO behöver hjälp att få tag i honom så att våra
revisorer kan få påbörja sitt arbete. ELB föreslog att HO försöker nå Hans Dagerteg istället,
då han också står som revisor. Frågan om när revisorerna behöver ha alla dokument och
uppgifter kan besvaras om först när ELB samt HO fått tag i revisorerna och kan frågan dem.
Frågan läggs till kommande styrelsemöten till dess att vi erhållit svar från våra revisorer.
Nya auktoriserade domare
Nya auktoriserade domare för raserna Welsh Corgi Pembroke och Welsh Corgi Cardigan är
Christina Bjerstedt-Ohlsson - Welsh Corgi Pembroke samt Maritha Östlund Holmsten Welsh Corgi Cardigan.
10. Nästa Möte
Nästa styrelsemöte kommer att hållas den 8 Augusti kl 13.00 i Ronneby Park i samband
med den INT Utställningen där den 8-9 Augusti.
11. Mötets Avslutande
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Ordförande

______________________________________
Annette Jonasson

_________________________________
Eva Liljekvist-Borg

Justerat av
______________________________________
Helena Orre
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