Protokoll fört vid årsmöte /2017

SVENSKA WELSH CORGI KLUBBEN
Mötesdatum: 25 mars 2017
Tid: 13.00 – 16.15
Plats: Linghem

§1 Mötets öppnande
Ordförande Monika Johansson förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna.
§ 2 Justering av röstlängden
Antalet röstberättigade fastställdes till 32 st.
§ 3 Val av ordförande för årsmötet.
Till mötesordförande valdes Per-Inge Johansson
§ 4 Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet
Styrelsen anmälde Fia Nilsson till protokollförare
§ 5 Val av två justeringsmän tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordförande ska justera
protokollet.
Till justerare tillika rösträknare valdes Carina Sandell-Widin och Malin Eriksson
§ 6 Beslut om närvaro- och yttranderätt av personer enligt § 7 mom. 4
Per-Inge Johansson
§ 7 Fråga om klubbmedlemmarna blivit stadgeenligt kallade
Kallelse i WCP nr 4, facebook och SWCK hemsida
Beslut: Medlemmarna hade blivit stadgaenigt kallade
§ 8 Fastställande av dagordningen
Dagordningen fastställdes
§ 9 Styrelsens årsredovisning med balas-resultaträkning, redogörelse för arbetet med avelsfrågor
samt revisorernas berättelse.
Styrelsens årsredovisning med balas-resultaträkning, redogörelse för arbetet med avelsfrågor samt
revisorernas berättelse gicks igenom
§ 10 Fastställande av balans-resultaträkning samt beslut om enligt dessa uppkommen vinst eller
förlust.
Årsmötet beslutade att fastställa balans-resultaträkningen.
Överskott övergår i löpande räkning.

§ 11 Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte gett till styrelsen
Inget att rapportera

Sida 1 av 8
Årsmöte /2017

Organisations nummer 822004–0151

Protokoll fört vid årsmöte /2017

SVENSKA WELSH CORGI KLUBBEN
§ 12 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet
§ 13 13.1 Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan.
Årsmötet godkände styrelsens förslag till verksamhetsplan
13.2 Föredrag av styrelsens budgetplan.
Årsmötet godkände styrelsens förslag till budgetplan
13.3 Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår.
Årsmötet beslutade att medlemsavgifterna för 2018 ska vara enligt följande
Medlemsavgift svensk medlem: 350 kr
Medlemsavgift svensk familjemedlem: 100 kr
Medlemsavgift svensk gåvomedlemskap 150 kr
Medlemsavgift utländsk medlem 400 kr
Medlemsavgift utländsk familjemedlem 100 kr
Medlemsavgift utländsk gåvomedlemskap 200 kr
§ 14 Beslut om antal ledamot och suppleanter i styrelsen
Ordförande och 6 ledamot och 2 suppleanter
§ 15 Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen samt beslut om
suppleanternas tjänstgöringsordning
Ordförande Monika Johansson (omval 1 år)
Som ordinarie ledamot valdes:
Annika Sielck (omval 2 år)
Anette Nordenstad (omval 2 år)
Annika Axelsson (nyval 2 år)
Fia Nilsson (1 år kvar på sin mandatperiod)
Janneke Plomp (1 år kvar på sin mandatperiod)
Helena Orre (1 år kvar på sin mandatperiod)
Som suppleant valdes:
Suppleant 1: Per Olov Augustsson (omval 1 år)
Suppleant 2: Angelica Nilsson (nyval 1 år)
§ 16 Val av två revisorer och två revisorssuppleanter enligt § 9 i dessa stadgar
Till revisorer valdes:
Gunnel Samuelsson (omval 1 år)
Simon Wancke (nyval 1 år)
Till revisorssuppleanter valdes:
Ulla Therman (omval 1 år)
Veronica Arvidsson (nyval 1 år)
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§ 17 Val av valberedningen enligt § 10 i dessa stadgar
Till sammankallade av valberedningen valdes Cor van der Beek (omval 1 år)
Malin Eriksson (omval 2 år)
Lena Abrahamsson (1 år kvar på sin mandatperiod)
Beslut om omedelbar justering av punkt 14–17
Paragraferna 14–17 förklarades omedelbart för justerade.
§ 18 Behandling av ärende, som senast fyra veckor före årsmötet anmälts till styrelsen eller av
denna underställt årsmötet.
Innan årsmötet tog några beslut läste Fia Nilsson upp ett mail från SKK som berörde motion 1.
Motion 1
Motion 1
Motion till Svenska Welsh Corgiklubbens årsmöte 25/3 2017
För att kunna tillvarata vallningsanlaget i våra raser bör SWCK jobba för att raserna ska kunna delta i
vallanlagstest- och prov som arrangeras av SKK:s verksamhetsklubb Svenska Kroppsvallarklubben. De
vallningsläger som vallningskommittén i SWCK har arrangerat visar att det finns ett intresse hos
corgägare att prova på vallning med sina hundar. För att kunna utveckla detta bör SWCK inleda ett
samarbete med Svenska Kroppsvallarklubben, där verksamheten sker under kontrollerade former, bl a
med tanke på etiken när vi har med djur att göra. Min motion innebär att SWCK ska: • Arbeta för att
tillvarata vallningsanlaget i våra raser • Inleda samarbete med verksamhetsklubben Svenska
Kroppsvallarklubben • Arbeta för att welsh corgi cardigan och welsh corgi pembroke ska kunna delta på
officiella prov i Svenska Kroppsvallarklubbens regi
Karlstad 2017-02-21 Carina Tännström
Beslut: Det klubbades att: Styrelsen fick till uppdrag att ta reda på mer angående kostnader m.m och
därefter ta ett beslut i styrelsen.
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Motion 2
Motion angående parning med olika färger hos welsh corgi cardigans
Vi har i vår ras welsh corgi cardigan många vackra och olika färger. Bland dessa färger finns det enligt SKK
och SWCK en parning som det inte är tillåtet att regga valpar efter och det är blue merle + blue merle.
För närvarande är det enligt SKK inte fel att para brindle med blue merle en kombination som förkastats
av SWCK. Vissa restriktioner följer dock på valpar i en blue merle+brindle kombination om man får
sobelfärgade valpar.
Förslag till SWCK
Mitt förslag till SWCK är att utarbeta riktlinjer tillsammans med SKK, så att inte olika uppfattningar råder i
detta spörsmål.
Pia Schröder
Beslut: Årsmötet beslutade att tillstyrka motionen
Motion 3
På SKK:s forum "Köpa hund" illustreras vår ras, welsh corgi cardigan med en uppställningsbild på en
hund. Denna bild bör bytas ut.
Mitt förslag till SWCK:s årsmöte är att byta ut denna bild hos SKK till en ny, modernare och då en bild på
en synnerligen välbygd welsh corgi cardigan.
Pia Schröder
Beslut: Årsmötet beslutade att avslå motionen
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Motion 4
Motion till 2017 års årsmöte
Angående klubbens krav på ögonlysning på welsh corgi cardigans för att få ta del av klubbens
valphänvisning.
Detta svar på min fråga ang ögonlysning fick jag av Karin Drotz hos SKK. Med hänvisning till detta vill jag
ha en tydlig förklaring av SWCK varför klubben satt en enda ögonlysning som krav och inte följer den
praxis som råder. Jag vill här särskilt påpeka sista raden om att ögonlysning är en färskvara. Att ha det
krav som nu finns angående ögonlysning på welsh corgi cardigans, tyder på bristande kompetens hos
ansvarigt avelsråd.
Citat:
"Hej,
Kravet att ögonlysningsresultatet inte ska vara mer än 12 månader gammalt gäller för raser som har
centralt hälsoprogram med ögonlysning. Rasklubbar kan i sina rekommendationer ange annan tidsgräns.
Ögonlysning är som du säger en ”färskvara” och måste därför göras om." Slut citat
Mitt förslag till SWCK
Att omedelbart slopa gällande ögonlysningskrav för svenskfödda welsh corgi cardigans.
Om farhågor finns från klubbens sida angående importerade avelshundar så kan kravet läggas här och då
ska ögonlysningen ske korrekt. Att importerad avelshund antingen en gång per år eller inför varje
parning ska ögonlysas med resultat utan påvisbar ärftlig katarakt. Uppfödare som inte uppfyller av SWCK
fastställda krav på ögonlysning bör konsekvent inte få finnas med på SWCK:s uppfödarlista
Pia Schröder
Beslut: Årsmötet beslutade att avslå motionen
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Motion 5
Motion angående krav på uppfödare
Info för uppfödare inom SWCK gällande valphänvisning.
Gällande för medlemmar i Svenska Welsh Corgi Klubben (SWCK). Krav på uppfödare Följande krävs av
uppfödare inom SWCK: – Skall följa SKKs grundregler samt SKKs avelspolicy – Skall avla endast på
rastypiska, sunda och friska individer – Skall vara väl insatt i respektive rasstandard – Skall, om något
onormalt uppstår i kullen, informera avelsrådet
I ovan inklippta text uttrycks följande krav på SWCK:s uppfödare att "Skall endast avla på rastypiska,
sunda och friska individer. Då ställer jag frågan, vad är en rastypisk welsh corgi cardigan och vem sätter
epitetet rastypisk respektive icke rastypisk på en individ. För i konsekvensens namn måste det ju finnas
icke rastypiska cardigans och jag vill veta vem, vad eller vilka som äger frågan att bestämma detta.Vidare
bör meningen "Skall, om något onormalt uppstår i kullen, informera avelsrådet". Även här gäller, vem
bedömer vad som är onormalt? Det som är normalt för en uppfödare kan vara onormalt för en annan.
Mitt förslag till årsmötet:
Ta bort eller gör om denna mening ang "Skall avla endast på rastypiska......." Ska en hund anses som
rastypisk bör den i utställningssammanhang ha fått minst tre exc från officiell utställning. Slopa hela
meningen -Skall, om något onormalt uppstår i kullen, informera avelsrådet.
Pia Schröder kennel Wesa Borg
Beslut: Årsmötet beslutade att avslå motionen
Motion 6
Motion angående SWCK:s papperstidning Corgi Prat
Nya tider och nya rutiner. Så kan jag bäst sammanfatta att en publikation som Corgi Prat nu är omodern
och därtill kostar klubben avsevärda summor.
Den mesta och senaste information rörande våra corgisar får vi idag över Internet. Att då lägga ner tid
och pengar på en papperstidning är omodernt, ineffektivt och dyrt. År 2014 var kostnaderna för tryck
och porto av tidningen närmare 80.000 kronor.
Mitt förslag till SWCK:s årsmöte är att dra ner på antalet nummer per år för Corgi Prat till två. Klubben
kan istället satsa lite extra på dessa nummer, ett julnummer och ett sommarnummer. Däremellan bör
klubben se över möjligheterna att ha en vital hemsida på facebook där medlemmar kan komma till tals,
senaste nytt presenteras och glada corgi nyheter förmedlas. Allt detta för ingen kostnad alls.
Pia Schröder
Beslut: Årsmötet beslutade att avslå motionen. Styrelsen arbetar vidare på hur vi ska kunna lösa det i
framtiden.
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Motion 7
Motion angående klubbens avelskommitér. Under flera år har welsh corgi cardigans avelskommité ofta
bytt funktionärer. Hur dessa tillsätts eller deras lämplighet känner jag inte rutinerna kring. Men en stabil
avelskommite är ur alla synpunkter önskvärd. Som läget varit hittills, så tycks nya funktionärer tillsättas i
det fördolda liksom avsättandet av gamla.
Mitt förslag till SWCK:s årsmöte
Att till respektive avelskommitér låta årsmötet tillsätta lämpliga funktionärer. Precis som i andra uppdrag
för SWCK:s styrelse så får vakanta platser tillsättas först vid nästa årsmöte. Detta förslag bygger på ett
demokratiskt tillsättande av funktionärer för avelskommiteerna.
Pia Schröder
Beslut: Årsmötet beslutade att avslå motionen.
Motion 8
Motion till årsmötet 2017
En oroväckande trend är att inom welsh corgi pembroke används avelsdjur som inte är ögonlysta u.a på
ögonen. Det används även avelsdjur där SKK avråder att använda hundar med just den här diagnosen i
avel. Detta gör även att många avstår från att ögon lysa avkommer efter en sådan kombination. Jag
tycker att detta är allvarligt och att valphänvisningsråden skall ändras från bör vara ögonlysta till skall
vara ögonlysta.
Som det ser ut idag skall alla cardigan vara ögonlysta och de har inte lika många anmärkningar på sina
ögonlysningar som pembroke har. Därför är det mycket underligt att vi inte har samma krav på
pembroke som på cardigan för valphänvisning. Pembroke är en ras på enorm frammarsch och är inte så
liten som den en gång har varit.
// Lisbeth Nilsson
Beslut: Årsmötet beslutade att tillstyrka motionen.

§ 19 Övriga ärenden
Inga övriga ärenden
§ 20 Mötets avslutande
Mötesordförande förklarar mötet avslutat och tackade för visat intresse.
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Vid protokollet: Fia Nilsson

Mötes ordförande: Per-Inge Johansson

___________________________

____________________________

Mötes justerare: Carina Sandell-Widin

Mötes justerare: Malin Eriksson

___________________________

_____________________________
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