Protokoll fört vid styrelsemöte 8/2014

SVENSKA WELSH CORGI KLUBBEN
Mötesdatum : 12 Augusti

Tid: 18.30 – 20.00

Plats: Telefonmöte

Närvarande : Annette Jonasson (AJ), Eva Liljekvist-Borg (ELB), Per Olov Augustsson (Peo),
Ann Tholsson (AT), Helena Orre (HO), Monica Johansson (MJ), Lennart Ölund (LÖ)
och Helena Robertsson (HR).
Meddelat förhinder : Tommy Lake
1.

Mötets öppnande
Ordförande förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna.

2.

Val av justerare
Till justeringsman valdes Ann Tholsson.

3.

Justering av Dagordningen
På Dagordningen lades det till några övriga frågor.

4.

Föregående mötesprotokoll
Inga synpunkter eller frågor på föregående mötesprotokoll. Protokollet läggs till
handlingarna.

5.

Kompletterande val av funktionärer
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 Bollnäs den 12 Juli
LÖ gav en kort rapport från Rasspecialen i Bollnäs.
Det var 49 hundar anmälda.
Det har inte inkommit några klagomål på utställningsplatsen, alla verkade ha trivts där.
Vår sponsor hade tyvärr missat att sponsra med foder för valpar och Juniorer, vilket var mkt
synd. Det ska vi tänka på att kontrollera till kommande utställningar.
Skyltarna som visar vägen ska var i minst A4 format så att de är lätta att se.

7.

Rasspecialen i Kågeröd den 13 September
MJ gav en lite rapport om läget och planeringen inför Rasspecialen den 13 September i
Kågeröd.
*Vi har 3 sponsorer.
*Rosetter beställs efter anmälningstidens utgång.
*Parkeringsmöjligheterna är ordnade.
*Det är en förening som står för försäljningen i serveringen. MJ ska skriva avtal med dem
snarast möjligt så att även detta är klart.
*Helen Robertsson erbjuder sig att vara bestyrelse.
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8.

*CUA är Lennart Öhlund.
MJ meddelar att det i varje katalog finns 2 rabattkuponger till våra sponsorer att använda vid
inköp där.
Ekonomisk rapport
HO gav en ekonomisk rapport som den som följer :
82 830,27 på Sparkonto
10 449, 19 på Aktivitetskonto
En mer omfattande redovisning bör göras vid mötet i September.
Beslut :
Styrelsen tog ett beslut på att vi även i fortsättningen anlitar Karin Johansson för kataloger,
nummerlappar och kritiklappar.

9.

Rapport från kommitteér och regionsansvariga
Inga rapporter från regionsansvariga har inkommit.
Inga rapporter från Avelskommittéen har inkommit.
AJ har kontaktat Avelskommitteén för att höra efter till nästa möte om de har ngt de vill ta
upp i styrelsen.
AT rapporterade lite från planeringen inför Hundens Dag på Solvalla EXPO den 23 och 24
Augusti.
Till sin hjälp dessa dagar har AT Sara, Annika Guri och Cissi (Cecilia) Lindhoff.
AT rapporterade också att hon beställt ett tält till vår monter på detta EXPO, som hon även
fått betalt för.
AT har hört med Cissi (Cecilia) Lindhoff om hon kan vara behjälplig med tryck av materiel till
vår monter. Cissi (Cecilia) Lindhoff står till förfogande med detta.

10.

Inkommen och utgående post
10.1 Inbjudan till Kurs för blivande utställningsarrangörer
Förslag till deltagare på denna är Monika Johansson. Eva L-B ska kontakta SKK för att höra
hur det är med de nödvändiga förkunskaperna. Därefter läggs denna skrivelse till
handlingarna.
10.2 Inbjudan till Solvalla EXPO – Hundens Dag
Denna skrivelse har redan tagits upp under punkt 9, så den lades till handlingarna.
10.3 Nyhetsbrev från STOKK
Denna skrivelse lades till handlingarna.
10.4 SRD BSI till Pärm
Materialet till ”Handbok för utställningsansvariga” (SRD BSI till Pärm) har uppdaterats.
Denna skrivelse lades till handlingarna.
10.5 Nya ungdomsmedlemmar
AJ har vidarebefordrat dessa till HO, så denna skrivelse läggs till handlingarna.
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10.6 Enkät om hundutställning
Denna skrivelse lades till handlingarna.
10.7 Nomineringar till Hamiltonplaketten 2015
Förslag var :
Carina Sandell-Widin på Welsh Corgi Cardigan
Eva Sjöström på Welsh Corgi Pembroke.
Mötet beslutade att vi skulle alla fundera på förslag och sedan återkomma till frågan på
kommande möte. Därefter lades denna skrivelse till handlingarna.
10.8 Nomineringar av personer som mottagare av SKKs Förtjänsttecken
10.9 CS Protokoll nr 3-2014.
Denna skrivelse lades till handlingarna.
10.10 Nya medlemmar
AJ har vidarebefordrat dessa till HO, så denna skrivelse läggs till handlingarna.
10.11 Nya Auktoriserade Exteriördomare för Corgi
AJ ska vidarebefordra denna skrivelse till utställningsansvarig, som är LÖ. Därefter lades
denna skrivelse till handlingarna.
10.12 Lista över Årets Corgi fram till utställningen i Gällivare
AJ fick i uppdrag att kontakta Helen Henriksson för att få med denna på hemsidan, inte bara i
forumet. AJ fick också i uppdrag att skicka denna till samtliga på Corgilistan. Därefter lades
skrivelsen till handlingarna.
10.13 BPH för Corgi
BPH Backamo har inte fått sådan respons som önskat. HR föreslog att hänvisa alla som är
intresserade av att göra ett BPH i år till ett BPH i Bjuv som Monika Glemvik ansvarar för.
Detta ska läggas in på hemsidan och sättas in en notering om i WCP:s kommande nummer.
HR erbjöd sig att ta på sig denna uppgift. Styrelsen biföll förslaget. Denna skrivelse lades
sedan till handlingarna.
10.14 Inkommet mail från Pia Schröder om Valpregistrering och Årsmötesprotokoll
PS har fått Årsmötesprotokollet från Årsmötet sänt till sig.
Styrelsen har redan besvarat skrivelsen om Valpregistrering och ser ingen anledning till att
vidare bemöta den skrivelsen. Skrivelsen läggs därför till handlingarna.
Styrelsen kommer även fortsättningsvis att tillsammans ta upp liknande skrivelser innan vi
besvarar dem. Det gäller i all form av media.
10.15 Skrivelse från Borghild Wellström
Bolle har skickat styrelsen en skrivelse om Annonsering och SWCK Almanacka 2015.
Denna skrivelse togs upp diskuterades och överlämnades sedan till AU att se över och
inhämta mer information om kostnader och liknande. Därefter lades skrivelsen till
handlingarna.
10.16 Skrivelse från SDF skickat av HR
Denna skrivelse lades till handlingarna.
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10.17 Icke hänvisning.
Denna skrivelse lades till handlingarna.
10.18 Mail från LÖ angående Montrar
Det har inkommit en skrivelse från LÖ en förfrågan om montrar till Stockholm (December
2014) och MyDog (Januari 2015). Det är dags att ta upp dessa nu ansåg han.
Denna skrivelse tas upp under punkt 12 Övriga frågor.
Utgående post
10.16 Skrivelse från SDF
Eva L-B skickar ett protokollsutdrag till SDF ang denna inkomna skrivelse.
11.

Information från AU
Inga frågor har tagits upp i AU sedan föregående möte.

12.

Övriga frågor
12.1 Raskompendium
AJ informerade styrelsen om att hon vidtalat Cissi (Cecilia Lindhoff) och Lena Abrahamsson
om Raskompendium. Cissi berättade att det finns två olika Raskompendium.
Det ena Raskompendiet togs fram enbart till Domarkonferensen föregående år för att ge
deltagarna en kortfattad beskrivning av rasen och är därför endast som en kortare
sammanfattning av det egentliga Raskompendiet.
Det andra Raskompendiet har tagits fram tillsammans med avelskommitteén för såväl Welsh
Corgi Cardigan som Welsh Corgi Pembroke, och går mer noggrant in på specifika rasdetaljer
vad gäller de båda raserna.
Detta kompendium har skickats in till SKK för godkännande, och har blivit godkänt och klart
föregående år.
Mötet föreslog att det av SKK godkända raskompendiet ska läggas in på hemsidan, där var
och en som vill kan läsa det samt skriva ut det om så önskas.
Det Raskompendiet som enbart togs fram till Domarkonferensen ska finnas tillgängligt att
beställa från SWCK, om man så önskar.
HR framförde att hon i så fall hade önskemål om att det noggrant framgår att dessa
Raskompendium är två olika som tagits fram för två olika syften.
Detta för att inga missförstånd ska uppstå. Mötet biföll det önskemålet.
R A S finns tillgängligt för alla att ladda ner från websidan.
12.2 Stora Stockholm - Älvsjömässan
AT ansvarar för montern på Älvsjömässan tillsammans med Sara Gontram och Annika Sielck.
LÖ erbjöd sig att komma ner och hjälpa till med montern.
12.3 MyDog Göteborg
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HR meddelade att hon har materialet från det avgående regionombudet för Göteborg
Bohuslän Linn Ölander, och att det finns hemma hos HR.
Vem som ska ansvara för denna monter är fortfarande ej bestämt, men ska tas upp på
kommande möten.
12.4 Foton till Almanackan 2015
Det ska läggas ut en informations notis på hemsidan och i WCP där vi ber medlemmarna
skicka in bra bilder tagna under året som gått och i JPG format.
En opartisk jury väljer ut vilka bilder som ska finnas med i Almanackan.
12.5 Protokoll och information på SWCK:s Forum
AJ meddelade att nu finns de hittills justerade protokollen på forumet. Där finns även den
nuvarande ställningen i Årets Corgi.
12.6 CV från Jaqueline Wester
Det har inkommit en förfrågan från en ung tjej vid namn Jaqueline Wester, där hon undrar
om hon kan få hjälpa till med hemsidan hos SWCK, och kanske även med ngt annat som har
med media att göra då hon går en utbildning i detta ämne, och vill få lite praktisk erfarenhet.
Ordförande Eva L-B har tagit kontakt med webmaster Helen Henriksson samt redaktionen
för WCP och lämnat Jaquelines förfrågan vidare till dessa.
Dessa såg positivt på erbjudandet och ska återkomma till styrelsen och Eva L-B om saken
framöver.
13.

Nästa möte
Nästa möte är Fredagen den 12 September i anslutning till Rasspecialen i Kågeröd, och även
det blir ett telefonmöte.
Detta eftersom inte alla i styrelsen har möjlighet att närvara personligen i Kågeröd.

14.

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

Vid protokollet

Ordförande

______________________________________
Annette Jonasson

_________________________________
Eva Liljekvist-Borg

Justerat av
______________________________________
Ann Tholsson
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