Protokoll fört vid styrelsemöte 7/2015

SVENSKA WELSH CORGI KLUBBEN
Protokoll fört vid styrelsemöte 7/2015
Mötesdatum: 2015-08-08

Tid: 11.30-14.30

Plats: Ronneby Brunn Hotell

Närvarande: Eva Liljekvist-Borg (ELB), Monika Johansson (MJ), Annette Jonasson (AJ), Janneke
Plomp.
Adjungerad till styrelsen:
Peter Holmström (PH)
Inte närvarande/anmält förhinder:
Helena Orre (HO), Annika Sielck (ASK), Per Olov Augustsson (PEO), Agneta Sundin (AS)

1. Mötets öppnande
Ordförande förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna.
2. Val av justerare
Till justeringsman valdes Janneke Plomp
3. Justering av dagordningen
Dagordningen godkändes.
4. Föregående mötesprotokoll
Protokollet godkändes med några få justeringar 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.
- PRA godkända laboratorier
Denna skrivelse tas upp under punkt 7 - Kommitterapporter - Avelskommittéerna
- Avelskommitteén
Denna skrivelse tas upp under punkt 7 - Kommitterapporter - Avelskommittéerna
- Nya medlemmar
SWCK har fått nya medlemmar vilket vi är mkt glada över.
- Mail från Pia S om bl a Valphänvisningsuppgifter
MJ meddelade att svar skickats till Pia Schröder ang. hennes fråga om Valphänvisning.
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- Mailkonversation ang. Vilsta fakturan
Konversationen pågår fortfarande och vi inväntar fortfarande svar från Vilsta varför vi
debiterats att ersätta samtliga på förhand preliminärt bokade middagar i samband med
rasspecialen i Eskilstuna den 6 Juni 2015, då alla som beställt inte har deltagit och ätit
middag.
- Mailkonversation Pia ang ”klubbjobb”
MJ meddelade att hon haft mailkonversation med Pia Schröder ang. att Pia erbjudit sin
hjälp till styrelsen med någon uppgift. MJ meddelade Pia att styrelsen gärna ser att få lite
hjälp med beräkning av Agility poäng till Årets Corgi. Dock meddelade Pia att hon inte
kunde så mkt om Agility och därmed inte ville vara behjälplig med detta.
- Protokoll DN sammanträde
Denna lades till handlingarna.
- Inbjudan till jubileum med Sveriges Hundungdom
Denna lades till handlingarna.
- Julannonser WCP (Mail fr Carina S-W)
Styrelsen konstaterade att detta är ett flera år gammalt mail och funderar därför om detta
är ett misstag, eller möjligen är så att Carina har ev virus I sin dator och ber henne checka
av detta.
- WDS 2019 I Kina
Styrelsen beslutade att hänvisa till och följa SKK:s rekommendationer vad gäller World Dog
Show 2019 som ska arrangeras i Kina.
- Information om anlagstestning från Kroppsvallarna
Styrelsen tog upp denna skrivelse och konstaterade ännu en gång att SWCK inte är
intresserade av att samarbeta med Kroppsvallarna. Däremot har vi en egen
vallningskommitté som planerar in ev aktiviteter och information om vallning. Denna
består av Peter Holmström, Cor van der Beek och Sara Rosenkvist. De har av styrelsen fått i
uppdrag att tillsammans sätta ihop lite info om vallning och planera in ev aktiviteter.
- Inbjudan till Kurs i föreningsteknik i Umeå (Mail fr Fredrik Bruno)
Ingen i styrelsen åker på denna utbildning då vi i samarbete med SDHK har fått erbjudande
att deltaga i deras utbildning i föreningsteknik. Denna skrivelse lades därmed till
handlingarna.
Utgående post :
-Skickade beställda betalda varor
Utgående post : AJ rapporterade att hon skickad iväg några beställningar på varor ur
webshopen.
7. Kommittérapporter
Avelskommittéerna för Cardigan och Pembroke:
-Det har inkommit frågor om godkända laboratorier för DNA test av PRA.
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Avelskommittéerna önskar ett beslut från styrelsen om vilka laboratorier som ska vara
godkända från vår Rasklubb.
Det framkom att det på hemsidan för SWCK endast står ett godkänt laboratorium för DNA
test för PRA. Detta måste korrigeras.
Styrelsen kommer att följa upp så att arbetet fungerar i våra avelskommittéer.
Det är en hälsoenkät på gång
Styrelsen tog beslut på att ge till Avelskommittéerna i uppgift att se över hälsoaspekterna
och få med dessa i den enkätundersökning som ska göras.
Avelskommittéerna får även i uppdrag att samarbeta mer kring frågorna om våra raser
hälsa.
Monika får i uppdrag att tala med Avelskommittéerna om detta.
WCP :
WCP kommer att få en ny redaktion till nästa år. Styrelsen vill att den nya redaktionen
presenterar sig i nr av WCP samt på hemsidan, och även att den nya redaktionen tar över fr
o m WCP Nr 4-2015.
Utställningskommittéen:
Rasspecial 2016 Moorokulien
Monika J rapporterade att arbetet pågår inför Moorokulien 2016.
Rasspecial 2017 Ronneby Brunn
Monika J rapporterade att arbetet pågår inför Rasspecialen i Ronneby Brunn 2016.
Utställning i samarbete med Danska Welsh Corgi klubbenHär har det ännu inte hänt så mkt
mer än vad som rapporterats tidigare. MJ rapporterade att det från SWCK:s sida finns två
intressanta alternativ i södra Sverige till denna Rasspecial : Burlövs BK samt i Skurup, än så
länge.
Utbildningskommittéen:
Inga rapporter.
Vallningskommittéen
Peter Holmström får i uppdrag att tala med Cor van der Beek om att göra en presentation
om det pågående arbetet i Vallningskommittéen.
Aktivitetskommittéen
Peo informerade att det nu har preliminärbokats stugor på Mössebergs camping inför
kommande års Aktivitetshelg där.
Information kommer att finnas på SWCK:s Facebook sida.
Webkommittéen:
Styrelsen önskar att arbetet med nya hemsidan ska påskyndas lite, och ska höra med
Webmaster om hon kan ordna det. Många frågor har inkommit om varför det dröjer.
EL-B tar upp frågan med Webmaster Helen Henriksson och MJ tar upp frågan med Bolle
(Borghild Wellström).
PR- och Mässkommittéen
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Mässansvarig Annicka Sielck har meddelat att information kommer på kommande möte.
Facebook:
Det verkar uppskattas av medlemmarna att SWCK har en egen Facebooksida rapporterar
MJ. MJ meddelar också att den förfrågan hon lade ut på SWCK:s Facebooksida vad gäller
förslag på utställningsplatser har fått ett stort gensvar och flera intressanta förslag har
inkommit.
Regionombud
Styrelsen önskar lite mer aktivitet från våra Regionombud, och kommer att informera
samtliga Regionombud att det finns möjlighet att ansöka om ett ekonomiskt bidrag från
styrelsen för att kunna ha till olika aktiviteter. Detta med förhoppning att få vära
regionombud lite mer aktiva för våra medlemmar.
8. 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.
-Nordiskt Rasseminarium
Den 14-15/5 2016 är det ett Nordiskt Rasseminarium i Danmark anordnat av Danska Welsh
Corgi Klubben. Svenska Welsh Corgiklubben representeras där av Eva Liljekvist-Borg,
Monika Johansson.
-Almanackan 2016
Monika J tog upp en fundering hon hade vad gäller almanackor samt deras utförande med
annonser. MJ har tittat lite på almanackor inom Rasklubbar och Specialklubbar. Där finns
några förslag som kan vara av intresse. MJ ska höra om offert för Almanackor från några
olika företag.
-Planering inför Årsmötet 2016
Planeringen inför Årsmötet i SWCK har påbörjats. För tillfället arbetas det med när det ska
hållas och vart det ska förläggas.
9. Nästa Möte
Nästa styrelsemöte kommer att hållas den 8 September och det är ett telefonmöte.
Innan dess kommer det att vara ett informationsmöte nu på Tisdag den 11 Augusti, för att
meddela de styrelsemedlemmar som inte kunde deltaga på dagens möte.
10. Mötets Avslutande
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.
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Vid protokollet

Ordförande

______________________________________
Annette Jonasson

_________________________________
Eva Liljekvist-Borg

Justerat av
______________________________________
Janneke Plomp
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