Protokoll fört vid styrelsemöte 12/2014

SVENSKA WELSH CORGI KLUBBEN
Mötesdatum : 13 December
Tid: 13.00 – 17.00
Plats: Scandic Hotell Receptionen
Närvarande : Annette Jonasson (AJ), Eva Liljekvist-Borg (ELB), Ann Tholsson (AT), Helena Orre
(HO), Monika Johansson (MJ), Lennart Ölund (LÖ),
Meddelat förhinder : Tommy Lake (TL), Helena Robertsson (HR), Per Olov Augustsson (Peo)

1.

Mötets öppnande
Ordförande förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna.

2.

Val av justerare
Till justeringsman valdes Monika Johansson.

3.

Justering av Dagordningen
Dagordningen justerades lite och godkändes därefter.

4.

Föregående mötesprotokoll
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

5.

Kompletterande val av funktionärer
5.1 Regionombud
Regionombud Göteborg : Saknas fortfarande.
Tommy Lake och Monika Johansson hjälps åt att hitta ngn.
Regionombud Skåne-Blekinge : Helena Persson
5.2 Webredaktion : Jaqueline Wester hjälper gärna till.
5.3 Tidningsredaktion : Här vill gärna Jaqueline Wester också hjälpa till.

6.

Rapport om planeringen inför MyDog i Göteborg 2015
Mötet beslöt att inte ha någon monter 2015 på MyDog, då det saknas medlemmar som kan
ansvara för den i 4 dagar och finnas till hands för intresserade av våra två raser.
Istället satsar vi på en Monter på MyDog till 2016.
Peo är intresserad av att vara delaktig i den och stå i den några av dagarna.
Även Cor van Der Beek har meddelat att han är intresserad av att vara behjälplig i Montern
på MyDog 2016.
Material till Montern finns hos Helena Robertsson.

7.

Planering inför Årsmötet 2015
7.1 Årsmötet den 29 Mars hålls på Scandic Hotel i Linköping som är bokat och klart, likaså
Middag på Lördagskvällen den 28 Mars.
Hundar får följa med in, men då tillkommer en extra kostnad för städning på 300 kr.
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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.
7.3 Verksamhetsplan för 2014/2015
Uppgiften att sammanställa en verksamhetsplan läggs på Ordförande ELB samt Sekreterare
AJ som tillsammans ska se över och göra en preliminär verksamhetsplan.
Den ska sedan så långt det är möjligt presenteras på kommande styrelsemöte.
8.

Ekonomisk rapport
Helena Orre (HO) redovisade budget.

9.

Förslag till verksamhetsplan
Ordförande ELB och Sekreterare AJ får i uppdrag att sätta ihop ett förslag till
Verksamhetsplan med utgångspunkt/mall från den verksamhetsplan som gjordes till 2014.

10.

Inkommande och utgående post
Inkommande :
10.1 Nomineringar till Hamiltonplaketten 2015
Info om de nominerade ska skickas in senast den 31 December 2014.
10.2 Webmaster önskar avgå då hon ensam inte hinner med allt. Hon kan dock tänka sig att
stanna kvar som webmaster om hon får hjälp av en webgrupp som hon själv vill sätta ihop.
10.3 Inkommet protokoll från Avelskommittéen för Pembroke.
10.4 Inbjudan till specialklubbskonferens – MJ har anmält sig.
Utgående post :
10.5 Maritha Östlund har informerats om att vi har tillstyrkt hennes ansökan om att bistå vid
SKK och SWCK utställningar som domaraspirant på Welsh Corgi.
10.6 AJ informerade att almanackor skickats till dem som beställt och betalat, samt till
Christer och den fotoklubb som valt ut foton som ska ingå i årets almanacka.
10.7 Inbjudan till temautbildning för avelsfunktionärer till avelskommitteen. Vem åker ?
10.8 AJ anmäler Eva Sjöström samt Carina Sandell-Widin till Avelskonferens i Mars 2015.

11.

AU beslut
Inget AU möte har hållits sedan det senaste styrelsemötet.
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12.

Rapport från kommittéer och regionansvariga
12.1 Rapport från Avelskommittéen
Nytt avelsråd på Welsh Corgi Cardigan är Carina Sandell-Widin
12.2 Rapport från utställningsansvariga
*MJ rapporterade lite från den CUA kurs hon varit på. MJ meddelade att de där bl a fått i
uppdrag att skriva en Funktionärsbeskrivning på samtliga ledamöter och suppleanter i
rasklubben. Denna ska fungera som en manual för nuvarande och kommande funktionärer.
MJ har redan påbörjat denna och slutför den under det kommande året med hjälp av
nuvarande funktionärer.
När den sedan är klar beslutade mötet att det åligger det sekreteraren att hålla den
uppdaterad.
*LÖ informerade om att sista datum för anmälan av utställningar 2017 till SKK
är den 25 Februari 2015.
Därför behöver vi redan nu börja planera in dessa och få klart från resp klubb som vi vill
samordna utställningar med, om det är okej och de datum som då gäller.
12.3 Rapportering om Almanackorna
Årets SWCK Almanackor verkar vara eftertraktade då det utöver medlemmars och andra
intresserade, även inkommit beställningar från några av våra nordiska grannländer.
12.4 Rapport från Webmaster och webgrupp
Helen Henriksson, webmaster, har lagt fram önskemål att själv få sätta samman en
webgrupp. Det önskemålet tillmötesgår styrelsen, med ett par krav :
1. Styrelsen behöver veta webgruppens planering inför 2015 och framåt
2. Styrelsen vill veta namnen på dem som ingår i webgruppen.
12.5 Rapport från kommittéer och ombud till Verksamhetsberättelsen
AJ fick i uppdrag av styrelsen att via mail kontakta samtliga kommittéer och höra sig för om
våra kommittéers planer inför 2015 och ev kostnader, t ex Aktivitetshelgen den 14 – 17 Maj
2015 samt lite info om vad de har gjort under 2014.

13.

Planering av kommande utställningar
13.1 Utställningar 2015
Den utställning som står klar inför 2015 och är preliminärt inbokad vad gäller plats är :
Rasspecial i Vikstad, Eskilstuna den 6 Juni. Domare : Ann Katrin Edoff
13.2 Utställningar 2016
Rasspecial Ronneby Brunn den 6 Maj 2016. Domare : Freddie Klindrup
Rasspecial i samarbete med NWCK : Moorokulien, Norge 6 - 7 Augusti 2016.
Förslag på domare i Moorokulien SWCK är Anne Indergaard, Norge
13.4 Utställningar 2017
Det har lagts fram ett förslag om att ha en Rasspecial tillsammans med DWCK i Maj
2017. Vi har fått svar från DWCK, som tyckte det var en god idé.
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Förslag till DWCK från SWCK om datum för utställningen är då antingen den 6 - 7 Maj 2017,
eller den 13 - 14 Maj 2017 i t ex Malmö/Köpenhamn eller Helsingborg/Helsingör.
Detta förslag ska skickas till DWCK för att få deras åsikt om datum samt val av plats.
13.5 SWCK:s höstutställning 2017
Det lades fram ett förslag om att ha en Rasspecial i samband med Sandvikens KK den 2 – 3
September 2017. LÖ erbjöd sig att höra med dem om den möjligheten.
13.6 Utställningar 2018
Det har tidigare lagts fram ett förslag om att ha en Rasspecial tillsammans med FWCK.
Dock har det ännu inte inkommit ngt svar från FWCK om de är intresserade av ett sådant
samarbete.
*13.7 Inofficiell Utställning
Det lades fram ett förslag om att anordna inofficiella utställningar för valpar och vuxna
14.

Övriga frågor
14.1 Förslag på material till Mässmontrar, Webshop samt Specialutställningar.
*AT föreslog att AJ skulle kolla i det material vi har fått från den avgående styrelsen om
där finns t ex gamla WCP att sälja i montrar på Hundmässan i Älvsjö samt på MyDog.
Dessa är enligt AT efterfrågade lite nu och då av besökare till montern.
*AT lade även fram ett förslag att t ex höra med Cecilia Lindhoff om hon kan tänka sig att
göra broderier på t ex handdukar som sedan kan säljas i SWCK:s webshop, på Rasspecialer
samt ute i montrarna. Vem som ska fråga Cecilia är ännu oklart, men vi måste vara ute i god
tid så att Cecilia om hon är intresserad hinner med att göra dessa broderier om det nu skulle
vara så att hon är intresserad.
*AJ lade fram ett förslag om muggar med SWCK tryck på, och gavs i uppgift att undersöka
om det fanns möjlighet att få ”mängdrabatt” om vi beställde många, och i så fall ”Hur många
som måste beställas”.
*LÖ gav förslag om att vi kunde höra med Cecilia Lindhoff om hon kunde trycka SWCK:s
logo på muggar, och vad det skulle kosta i så fall.
14.2 Webshop SWCK
Mötet lade fram ett förslag att höra med medlemmarna om vad de skulle vilja att fanns att
köpa i webshopen i framtiden.
14.3 Raskompendiet
Mötet beslutade att Raskompendiet ska kosta 50 kr + 20 kr i porto för dem som vill
beställa det.
14.4 Diplom och rosetter för olika utmärkelser
Årets Corgi, Årets Aktivaste Corgi samt övriga utmärkelser ska beställas till Årsmötet.
MJ fick i uppdrag att ordna rosetterna.
AJ fick i uppdrag att sammanställa och skriva Diplomen.
14.5 Årets aktivaste Corgi
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AJ fick i uppdrag att informera Ansvarig för Årets Aktivaste Corgi - Agneta Palmqvist - om
och hur den utnämningen till Årets Aktivaste Corgi beräknas.
14.6 Kontakt med Riksarkivet för arkivering
AJ fick i uppdrag att höra med Riksarkivet vad det kostar att arkivera Protokoll och
liknande hos dem.
14.7 Aktivitetshelgen 2015
AJ informerade, från Peo, om Aktivitetshelgen den 14 – 17 Maj 2015.
Peo vill ansvara för denna och har förberett lite inför denna helgaktivitet.
14.8 BPH rapport
Det rapporterades lite från den BPH för Corgis som varit.
14.9 Vandringspriser
Det diskuterades hur vi ska göra i fortsättningen med Vandringspiser inom SWCK. Det finns
några stycken att ta ställning till då återlämnandet av vandringspriser inte alltid flutit på så
bra så att de alltid funnits i tid till Årsmötet. Det är ju en viss mening med Vandringspriser,
de ska återlämnas efter t ex gravyr till styrelsen i tid till Årsmötet, så att det kan delas ut på
nytt till nästa pristagare.
14.10 Info och reklam om Årets Aktivaste Corgi
Info och reklam inför Årets Aktivaste Corgi 2015 ska göras i WCP nr 1-2015 samt i WCP nr 42015. Info ska även finnas på websidan samt via Corgilistan, som är en mailinglista inom
SWCK.
15.

Nästa möte
Nästa möte är den 13 Januari, och det är då ett telefonmöte.

16.

Mötets avslutande
Mötet förklarades avslutat och ordförande tackade för visat intresse.

Vid protokollet

Ordförande

______________________________________
Annette Jonasson

_________________________________
Eva Liljekvist-Borg

Justerat av
______________________________________
Monika Johansson
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