Protokoll fört vid styrelsemöte 5 /2017

SVENSKA WELSH CORGI KLUBBEN
Mötesdatum: 13 juni, 2017
Tid: 19,00–20,45
Plats: Telefonmöte

Närvarande: Monika Johansson, Fia Nilsson, Helena Orre, Annika Sielck, Janneke Plomp, Per- Olov
Augustsson, Anette Nordenstad, Angelica Nilsson
Inte närvarande/anmält förhinder: Annika Axelsson

1. Mötets öppnande
Ordförande förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna.
2. Val av sekreterare
Till sekreterare valdes Fia Nilsson
3. Val av justerare
Till justeringsman valdes Annika Sielck
4. Justering av dagordningen
Dagordningen godkändes
5. Föregående mötesprotokoll
Protokollet justerades och lades till handlingarna
6. Ekonomisk rapport
Alla utgifter som tillhör utställningen i Burlöv har ännu inte kommit in men som det ser ut idag så
kommer vi att gå ca 17 000: - plus på den här utställningen och det är ett superresultat. Stort
tack till alla sponsorer och anmälare som har gjort detta möjligt. Vi hoppas på ett liknade resultat
i höst.
Det har inkommit en fråga angående kennel och hanhundsannons. Styrelsen beslutade att det
skulle vara fullt pris hela året. Men om en ny annons sattes in och betaldes i november månad så
fick man november och december gratis = annons i 14 mån för avgiften.

7. Inkommande post och utgående post
Inkommande post: Från SKK har det inkommit, CS protokoll, exteriör domar konferens. Två mail
från medlemmar. Enda besvarar Monika Johansson och andra besvarar Fia Nilsson. Mail från
hundpsykolog Charlotte Swanstein. Kritiklappar

Utgående post: Mail till medlemmar, kritiklappar
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8. Kommittérapporter:
Avelskommitté
Styrelsen tog beslutet att Ulla Von Wowern ska ingå i avelskommittén pembroke. Vi har tyvärr
fortfarande inte fått tag i någon som vill vara avelsråd så fram till dess kommer vi att ha en som
är sammankallande istället. Avelskommittén består i dag av Lisbeth Nilsson, Karin Jansson, Ulla
Von Wowern.

Utställningskommittén
Vi har tagit ett AU beslut på ett förtydligande på vilka uppgifter som utställningskommittén har
befogenhet att bestämma över själv och vilka de måste få ett godkännande av styrelsen innan
de bokar eller går vidare med en förfrågan.
Förtydligandet lyder: Utställningskommittén ska ta fram lämpliga domare, platser, datum och
presentera och få ett godkännande av styrelsen INNAN de skickar iväg en förfrågan till domare
och bokar utställningsplatser.
Enligt rapport från kommittén är allt klart inför Högbo
Falköping 12 maj 2018 domare Nils Molin, Sverige
Gimo 8 september 2018 domare Marit Sunde, Norge
Eriksöre 2019 domare inte bokad än.
Morokulien 2019 första helgen i augusti på lördagen. Domare ingen bokad än.
Annette N framförde ett önskemål hon hade hört runt ringen. Det efterfrågades öppen kritik på
de hundar som blev placerade. Monika framför detta önskemål till utställningskommittén som i
förfrågan till domare får framföra detta önskemål. Det är sen helt upp till domaren hur den vill
göra.
Det är även viktigt att det görs en budget inför varje utställning så att vi vet om vi måste ställa in
pga för få anmälningar.

Vallningskommittén
Vallningsläger planerat i höst och det är redan fullbokat.

Aktivitetskommittén
Rapport från Sandra Fäger från Mösseberg. De gick 1900: - plus på lotteriet vilket är mycket bra.
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PR o Mässansvarig
Solvalla 12–13 aug helt klart
Jägersro 26 aug helt klart

Facebook
592

9. Övriga frågor
9,1 Etiska regler? Styrelsen beslutade att klubbens etiska regler för att få sponsra klubben:
Huvudsysslan för företaget/privatpersonen ska inte vara Pälsindustri, Sexindustri eller Alkohol.
9,2 Nyhetsbrev? Det har inkommit önskemål om nyhetsbrev och styrelsen beslutade att Monika
Johansson ska sköta detta och målet är att de ska komma ut 6 gånger om året. Det är inte tänkt
att detta ska ersätta tidningen Corgi Prat utan var ett komplement till de som vill detta. De som
är intresserade får skicka sin mailadress till ordförande.
9,3 Kennelfullmäktige, Monika Johansson och Annika Sielck är anmälda.
9,4 Swich? Styrelsen beslutade att klubben skulle ha swich och att lägsta summan att handla för
skulle vara 10 kr eftersom det kostar klubben att ha Swich. Helena Orre fick till uppdrag att fixa
detta.

10. Nästa möte
19 augusti kl 12 i Jönköping.

11. Mötets avslutande
Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet: Fia Nilsson

___________________________

Mötes ordförande: Monika Johansson

____________________________

Mötes justerare: Annika Sielck

___________________________
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