Protokoll fört vid styrelsemöte 8 /2017

SVENSKA WELSH CORGI KLUBBEN
Mötesdatum: 9 November 2017
Tid: 19,00 – 20,30
Plats: Telefonmöte

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

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
Helena ska skicka till SKK de nya medlemsavgifterna för 2018

7. Inkommande post och utgående post
Inkommande post: SKK, Kritiker
Utgående post: SKK, kritiker

8. Kommittérapporter:
Avelskommitté
Förslag från AKC och AKP om gemensamt uppfödare och medlemsmöte den 24 feb 2018.
Äskar pengar till detta ca 9000 kr. Styrelsen godkände förslaget.
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WCP redaktionen
Arbetet med tidningen fortlöper enligt tidsplan, tyvärr förre julannonser i år än året innan.
Almanackorna kommer att vara klara till Stockholm.
Utställningskommittén
Har sammanställt en inventarielista över vad vi har för material. Äskar pengar till ett eller två
bord för att kunna ha priser och liknade på. Styrelsen beslutade att PeO skulle kolla runt och
återkomma nästa möte. Vid Högbo utställningen hade vi en domaraspirant som blev godkänd för
rasen. Kul med fler domare inom våra raser.
Mössebergs tidsplan håller. Utställningskommittén tar kontakt med ansvarig för aktivitetshelgen
för gemensam middag.
Aktivitetskommittén
Stugorna i Mösseberg ges företräde till de som är med på aktivitetshelgen. Detta eftersom vi har
en utställning samma helg. Arbetes kring helgen flyter på som det ska.
Webkommittén
Ordförandes mejl har blivit kapad. Detta är polisanmält. Bedragaren försökte få ut 50000 kr
genom att mejla kassören och kräva en utbetalning.

PR o Mässansvarig
Stora Stockholm klart med folk till monter, 4 timmars pass för hundarnas skull. Annika fick till
uppdrag att kolla priser på ny matta och köpa in denna. Ev nya broschyrer.
Facebook
648 st och 48 nyhetsbrev

9. Övriga frågor
9.1 Motion till årsmötet angående differentierad medlemsavgift. Bordlades till nästa möte
9.2 Årsmötes lokal. SKK för dyr ville ha 5000 kr för en eftermiddag.
9.3 Årsmötes ordförande Lena Abrahamsson har tackat ja

10. Nästa möte
9 januari 2018. Telefonmöte kl 19,00

11. Mötets avslutande
Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.
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Vid protokollet: Fia Nilsson

___________________________

Mötes ordförande: Monika Johansson

____________________________

Mötes justerare: Annika Sielck

___________________________
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