SVENSKA WELSH CORGI KLUBBEN

Dagordning årsmöte 2018
§1

Mötets öppnande

§2

Justering av röstlängden

§3

Val av ordförande för årsmötet

§4

Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet

§5

Val av två justeringsmän tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden
ska justera protokollet

§5

Beslut om närvaro-och yttranderätt av personer enligt §7 mom. 4

§6

Fråga om klubbmedlemmarna blivit stadgeenligt kallade

§7

Fastställande av dagordning

§8

Styrelsens årsredovisning med balans-resultaträkning, redogörelse för arbetet med
avelsfrågor samt revisorernas berättelse

§9

Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa uppkommen
vinst eller förlust

§10

Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte gett till styrelsen

§11

Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

§12

Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan. Föredragning av styrelsens
budgetplan. Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår

§13

Beslut om antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen

§14

Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen samt beslut om
suppleanternas tjänstgöringsordning

§15

Val av två revisorer och två revisorssuppleanter enligt §9 i dessa stadgar

§16

Val av valberedning enligt §10 i dessa stadgar

§17

Behandling av ärenden, som senast fyra veckor före årsmötet anmälts till styrelsen
eller av denna underställts årsmötet

§18

Övriga ärenden

§19

Mötets avslutande
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SVENSKA WELSH CORGI KLUBBEN
BOKSLUT 2017
Svenska Welsh Corgi Klubben
Org.nummer 822004-0151
INGÅENDE BALANS 2017 - 12 - 31
Tillgångar

Skulder och kapital

Sparkonto
Bank
Intäkter

10 449,19 kr
86 095,25 kr
-

SUMMA

Balanserat Resultat
Årets resultat

35 299,11 kr
50 395,33 kr

SUMMA

85 694,44 kr

10 850,00 kr
85 694,44 kr

Resultaträkning 2017
Kostnader

Intäkter

Utställn.verksamh.
Varuinköp
WCP tryck o porto
Almanackor
Årsmöte
Medlemshantering
S.Mässan/Platshyra
Regionombud
Kontorskostnader
Hemsida
Bankavgifter
Avelsråd
Kurser o
konferenser
Styrelsen
Årets resultat

43 142,25 kr
300,00 kr
68 728,93 kr
5 664,00 kr
6 596,30 kr
23 199,00 kr
1 638,83 kr
950,00 kr
3 645,00 kr
1 644,00 kr
965,00 kr
1 845,00 kr
7 330,00 kr
13 143,95 kr
135 669,68 kr

SUMMA

314 461,94 kr

Svenska Welsh Corgiklubben

Medlemsavgifter
Utställn.verksamh.
WCP annonser
Almanackor
Aktivitetshelg
Porto
Övriga intäkter

232 280,00 kr
58 060,00 kr
8 850,00 kr
8 045,00 kr
2 550,00 kr
720,00 kr
3 956,94 kr

SUMMA

314 461,94 kr
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UTGÅENDE BALANS 2017-12-31

TILLGÅNGAR

SKULDER & KAPITAL

Sparkonto
Bank
SUMMA

Faktura skuld
Eget Kapital
Förskottsbetalda int.
SUMMA

10 449,19 kr
218 559,93 kr
229 009,12 kr

7445,00 kr
85 694,44 kr
200,00 kr
229 009,12 kr

Rambudget för år 2018
KOSTNADER

INTÄKTER

Utställn.verksamh.
Varuinköp
WCP tryck o porto
Almanackor
Årsmöte
Rasklubbstorg
S.Mässan/Platshyra
Regionombud
Kontorskostnader
Hemsida
Bankavgifter
Avelsråd
Kurser o konferenser
SKK medlemsadm
Styrelsen

50 000,00
1000,00
70 000,00
6 000,00
6 000,00
4 000,00
2 000,00
1 000,00
3 000,00
2 000,00
1000,00
10 000,00
4 000,00
25 000,00
15000,00

SUMMA

200000,00

Svenska Welsh Corgiklubben

Medlemsavgifter
Utställn.verksamh.
WCP annonser
Almanackor
Aktivitetshelg mm
Porto
Övriga intäkter
Hanhundsannonser
Kennelannonser

160000,00
55000,00
5000,00
8000,00
3000,00
700,00
2300,00
700,00
6000,00

SUMMA

240700,00
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Styrelsen i SWCK ber att få framlägga följande
VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2017
Styrelsen har under året haft följande sammansättning:
Ordförande:

Monika Johansson

Vice Ordförande:

Annika Sielck

Sekreterare:

Fia Nilsson

Kassör:

Helena Orre

Ordinarie Ledamöter:

Annika Axelsson
Janneke Plomp
Anette Nordenstad

Suppleanter:

Per Olov Augustsson
Angelica Nilsson

Revisorer:

Gunnel Samuelsson och Simon Wancke

Revisorssuppleanter:

Veronica Arvidsson och Ulla Therman

Valberedning:

Cor van den Beek, Malin Eriksson och Lena
Abrahamsson

Styrelsens uppgifter under året:
Medlemsansvarig:

Helena Orre

Ansvarig Aktivitetshelgen:

Sandra Fäger

Utställningsansvarig:

Marina Augustsson

Webshopansvarig:

Annette Jonasson

PR/Info :

Annika Sielck

Antal Medlemmar:

563 medlemmar

Styrelsemöten:

10 under 2017 samt 3 fram till Årsmötet 2018.
Totalt har det varit 13 st protokollförda styrelsemöten,
varav 1 har varit TT – möten (fysiska) och 12 har varit
telefonmöten.
Alla har varit beslutsmässiga.

Årsmöte:

Ordinarie årsmöte hölls den 25 Mars 2017 Östergötlands
Kennelklubbs lokal, Bäckliden 2 Linghem
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Medlemsmöte:

Inget medlemsmöte har hållits under verksamhetsåret.

Investeringar:

SWCK har endast haft löpande underhåll.

Sponsring:

Agria, Nutrolin, Rigtig Hundemad, Allergenius, Noble Zoobutik, Arken Zoo, Purina Pro Plan, Majstor, Annette
Nordenstad + privata sponsorer

Funktionärer i våra kommittéer under året :
Avelskommitté för Cardigan
Sammankallande:
Övriga medlemmar:

Carina Sandell-Widin
Fia Nilsson, Ulla Therman

Avelskommitté för Pembroke
Sammankallande:
Övriga medlemmar:
Verksamhet 2017:

Karin Jansson
Lisbeth Nilsson våren 2017, Ulla von Wowern hösten 2017
Ärenden
Ärenden under andra halvåret.
Avelskommittén har med anledning av inkomna ärenden haft
två telefonmöten under hösten. Ett ärende har avsett att
informera avelskommittén ang. av veterinär konstaterad ärftlig
katarakt samt har ett ärende gällt fråga ang. möjlighet att i SKK
registrera ev. valpkull efter förälder som konstaterats ha ärftlig
ögonsjukdom. I båda fallen har avelskommittén avgett svar till
vederbörande hundägare.
Aktiviteter
Avelskommittén har deltagit i planeringen av och avser att
aktivt deltaga i Uppfödar- och Medlemsmöte i Göteborg den 24
feb. 2018. Mötet sker i gott samarbete med avelskommittén för
Cardigan.
En ledamot (Lisbeth Nilsson) har tillsammans med ledamot för
avelskommittén för Cardigan, deltagit i ett uppfödarmöte
anordnat av den danska Welsh Corgi klubben. Mötet
behandlade ögonsjukdomar och en artikel ang. detta ämne har
publicerats i WCP.

Valphänvisning
Ansvarig:
Verksamhet 2017:

Borghild Wellström
Under detta år har antalet förfrågningar ökat markant, både
vad gäller valpar och omplaceringar. Den mesta ökningen har
gällt efterfrågan på pembrokevalpar.
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Några är också intresserade av en ”corgi” utan att specifikt veta
vilken av raserna eller vad skillnaderna/likheterna är.
Glädjande nog har dock de flesta valpintresserade frågor om
likheter och olikheter mellan raserna och de flesta som hör av
sig, per telefon eller per mail, har redan läst på SWCKs hemsida
och är pålästa om raserna.
I dag söker många information själva via hemsidor och övriga
sociala medier. Därefter vill de prata om raserna, vilket
undertecknad gärna gör. Finns det något roligare än
”corgiprat”?
Det hade varit ännu mer givande att vara valphänvisare, om det
funnits fler valpar att hänvisa till. Jag hoppas att 2018 kommer
att vara året då många fler uppfödare använder sig av SWCKs
valphänvisning.

PR/Info
Ansvarig:
Verksamhet 2017:

Annika Sielck
Har ansvarat för information och PR för klubben samt att
marknadsföra SWCK på mässor och större hundutställningar.

Utställningskommitteé
Ansvarig:
Medhjälpare:
Verksamhet 2017:

Marina Augustsson
Jennica Åhs, Anette Andersson, Monica Glemvik
Tack till er alla som bidragit på ett eller annat sätt till år 2017 års
lyckade utställningar! Nytt för i år var att vi använde oss av SKKs
internetanmälan vilket gav nästintill bara positiv respons. Vissa
funktioner hade vi inte med oss från början men hoppas det ska flyta
på helt och hållet under 2018. Det har underlättat förarbetet enormt
mycket för oss i kommittén.

Vi fick också en ny leverantör av våra prisrosetter, TP Victory,
och de har verkligen varit fantastiskt fina! Vi har även haft bra
samarbete med våra sponsorer Agria, Nutrolin, Rigtig
Hundemat och Arken Zoo. Detta tillsammans med flera
privatpersoner och flertalet kennlar som skänkt gåvor har
verkligen gjort prisbordet suveränt. Kul också att alla hundar
som deltagit vid någon av våra utställningar fick med sig något
gott hem att tugga på J Våra barn med hundklasser har växt för
varje år, så härligt att våra barn är med och vill tävla!
Vi startade året med en utställning i Malmö den 13 maj, vi fick
en blåsig men fin dag J Fantastiskt många anmälningar kom in,
hela 93 st, och detta gjorde att vi fick bjuda in Petra Junehall för
att bedöma våra valpar. Eva Eriksson dömde våra vuxna hundar
Svenska Welsh Corgiklubben
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och fick denna dag se 29 st pembroke och 41 st cardigan. Eva
valde denna dag att se FI JV -13 FI UCH SE UCH Imago´s
Amazing Dantalian, ägare Anette Relander, som BIR och DK
UCH NORD V-15 SE JV-12 SE UCH SE V-14 Cardax True Man,
ägare Sofia Berg och Margareta Widin, som BIM i
cadiganringen. Bland våra pembrokes så valdes SE UCH SE V-17
Andvol Marshal, ägare Rita Wilberg, till BIR och BIM FI UCH SE
UCH Pirtek Un Pizzico d'Fortuna. Dagen blev en trevlig corgifest
och på kvällen samlades några av oss till en gemensam middag
på utställningsplatsen. Söndagen den 14 maj arrangerade
danska corgiklubben sin rasspecial på andra sidan bron, det gav
utställare möjligheter att tävla om både svenskt och danskt
certifikat. Denna möjlighet är något som utställningskommittén
hoppas kunna ge våra corgiägare möjligheten till var tredje år.
Höstens special gick av stapeln den 2 sep på den vackra platsen
Högbo Bruk samtidigt som SKK arrangerade sin
länsklubbsutställning. Hans-Åke Sperne var inbjuden att döma
våra två raser och vi fick 14 st pembroke samt 33 st cardigan att
titta på under dagen. Bland pembroke så var det juniortiken
Bigtale´s Cassandra, ägare Anna Ek, som blev BIR och SE UCH
Stora Björns Charles Clayman, ägare Marika Siirlä, som BIM.
Hos cardigan så var det SE UCH SEV-10 SEV-13 Cardax Powel,
ägare Margareta Widin o
Carina Sandell Widin, som blev BIR och SE UCH Cardax Serena,
ägare Eva Sahlin, som stod som BIM.
Stort grattis till alla framgångar under våra specialutställningar
under 2017!

Webansvarig
Ansvarig:
Medhjälpare:
Verksamhet 2017:

Helen Henriksson
Borghild Wellström
Under året har webbisar jobbat på med hemsidan.
Tyvärr har det vart problem med vår gamla webleverantör och
de gamla databaserna samt viss vidarebefordring av email
adresserna.
Vi kommer under 2018 att bli tvungna att byta leverantör och
flytta hemsidan och om möjligt gamla databasen.
Samarbetet med styrelsen har fungerat bra under året men vi
påminner om att information inte får glömmas till hemsidan
som snabbt kommer ut på Facebook och sen inte vidare till
webben.

Svenska Welsh Corgiklubben

org nr 822004-0151
7

SVENSKA WELSH CORGI KLUBBEN
WCP redaktion
Redaktör:
Övriga i Redaktionen:
Verksamhet 2017:

Caroline Järnbröst
Jaqueline Wester Nr 1-3
Tidningen har utkommit med 4 nummer under 2017.

Mässansvarig
Sammankallande:
Medhjälpare:
Verksamhet 2017:

Annika Sielck
Cor van der Beek
Under året har SWCK haft en Rasmonter på Älvsjömässan i
December och på My Dog i januari. SWCK har också varit
representerad med en rasmonter på Hundens dag på under
Solvalla EXPO samt på Jägersro på Djurens dag.
Mässansvarig har sett till att det funnits materiel till försäljning
från webshopen, samt folk och hundar i våra rasmontrar.

Vallningsansvarig
Sammankallande:
Medhjälpare:
Verksamhet 2017:

Cor van der Beek
Sara Rosenberg
I 2017 hade vi en vallningsläger i Skaraborgstrakten.

I år hade vi båda nybörjare och lite mer erfaren deltagare.
Det flesta var jättenöjd efter läger. Det var trevligt att se att
vallinstinkten sitter kvar i våra raser. Vi har vallat på båda får
och nöt, man ser det de flesta corgisar är bättre och lugnare
bakom nötkreatur än med får.

Aktivitetshelgen
Ansvarig:
Verksamhet 2017:

Sandra Fäger
Aktivitetshelgen gick av stapeln under Kristi Himmelfärdshelgen 2528 maj 2017 Under helgen hade vi lite olika aktiviteter:
Vi hade Anna med sin pembroke Koira på besök. De visade på fredag
förmiddag att det bara är fantasin som sätter gränser när det gäller
att träna konster.
Maria Aldenbrand och hennes pembroke Bellman kom och höll ett
föredrag. Hon jobbar på Blå stjärnan i Borås med rehab och kom för
att berätta hur man kan använda balansboll som friskvård.
Som traditionen också bjuder blev det en tipspromenad.
Självklart hann vi med den obligatoriska tävlingen, Södra Sveriges
snabbaste corgi.
Samtliga kvällar avslutades med gemensam grillning i goda vänners
lag och som en extra knorr, så anordnades det ett kortare quiz fredag
och lördag kväll.
Det fanns möjlighet att prova på en rallylydnadsbana som var
uppställd.
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Årets Corgi
Ansvariga:
Verksamhet 2017:

Agneta Palmkvist och Christina Eriksson
Listorna på de kategorier som det delas ut priser till på
Årsmötet är klara. Dessa är:
-Årets Rallylydnads Corgi
-Årets Agility Corgi
-Årets Utställnings Corgi
-Årets Corgi veteran, avelstik, avelshane och uppfödare

Webshop
Ansvarig:
Medhjälpare:
Verksamhet 2017:

Annette Jonasson
Helena Orre
Det har sålts lite saker ur webshopen både genom beställning
per mail samt på mässor och hundutställningar.
Corgi Almanackan har varit populär.

Medlemmar
Ansvarig:
Verksamhet 2017:

Helena Orre
Sedvanlig verksamhet med att välkomna nya medlemmar samt
att ta kontakt med nya Corgiägare för att informera dem om
Swck. From 1/12 2016 så har SKK hand om vår
medlemshantering.

Regionombud
Sammankallande:
Övriga Regionombud:
Verksamhet 2017:

Helena Petersson
Finns i nästan var och en av våra regioner se resp. Region.
Det har varit Aktiviteter i många av våra Regioner under året.
Mestadels har det varit Corgiträffar med olika tema och
Corgipromenader, men även vår Årliga Aktivitetshelg har
anordnats.
Några enskilda medlemmar har också anordnat Aktiviteter som
t ex Corgipromenader
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MEDLEMMAR
Medlemsutveckling 2012 – 2017
År

Corgiuppfödare
Familjemedlemmar
Hedersmedlemmar
Utländska Fullbet.
Utland valpmedlem
Valpmedlemmar
Svensk Hundungdom
Tot Fullbet. Fr. Sverige
Totalt ant. medl. 31/12

2012

2013

2014

2015

2016

2017

60
69
6

64
61
4
28

60
53
4
27

60
47
4

43
38
5
8

611

63
9
407
563

132
10
348
541

5
6
437
499

40
33
5
8
1
66
6
444
563

588

Styrelsens tack för det gångna året!
Då har ytterligare ett år gått och som vanligt så går det oerhört snabbt.
Annika Sielck och Cor van der Beek har tillsammans med ett stort gäng entusiastiska
medhjälpare lagt ner mycket tid på våra montrar på Stora Stockholm och My Dog. Vi började
året med en mycket välbesökt monter på My Dog. Vi har även haft en fin monter på
Solvalladagen. Och vi avslutade året med vår lika populära monter på Stora Stockholm, även
den oerhört välbesökt! Nytt för i år är att vi även hade en liten monter på Jägersro när de
hade Djurens dag i somras. Överallt märks ett stort intresse för våra raser vilket är fantastiskt
roligt.
Vi har också haft vår fantastiska aktivitetshelg. Även den mycket uppskattad! Sandra Fäger
höll sin första Aktivitetshelg Kristihimmelsfärdshelgen 2017 och det gjorde hon med bravur.
Vi har också haft två utställningar 2017, den första i maj i Malmö. För första gången, men vi
hoppas inte att det blir den sista, så hade vi utställning tillsammans med Danska
Corgiklubben, vi hade på lördagen och de hade på söndagen.
Den andra utställningen hade vi i Högbo i september. Trots ett visst manfall i
utställningskommittén så klarade Jennicka Skoglund med medhjälpare av att genomföra
båda utställningarna fantastiskt bra. Båda hade bra med anmälningar och var mycket väl
genomförda!
Vallningskommittén med Cor van der Beek i spetsen, har haft ett mycket uppskattade
vallningsläger, roligt att det finns intresse för detta!
Svenska Welsh Corgiklubben
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Vår infosida på Facebook ökar stadigt och är nu uppe i 700 medlemmar.
Vi har också ett Nyhetsbrev som snabbt har blivit populärt, nu är det 106 medlemmar där.
Regionombuden runt om i landet jobbar på efter bästa förmåga, ibland så räcker inte tiden
till och då kanske det inte händer så mycket och ibland så kan man hinna med hur mycket
som helst, och då händer det mer. Känner du att du skulle vilja att det skulle hända lite mer i
din region, så ta kontakt med regionombudsansvarig Helena Petersson så kan ni säkert
komma överens om något.
Ett stort TACK till alla som arbetar för klubben. Det är tack vare Er och Era arbetsinsatser
som klubben klarar sitt uppdrag. Utan Er ingen klubb…
Vi kommer fortsatt att arbeta med att få fler medlemmar i klubben och för att fler av våra
medlemmar skall engagera sig i våra olika aktiviteter och verksamhetsdelar.
Vi ser alla fram emot ett nytt verksamhetsår där vi arbetar tillsammans för våra härliga
hundar!

Styrelsen för SWCK
Den 23 mars 2018

Monika Johansson
Ordförande

Annika Sielck
Vice Ordförande

Fia Nilsson
Sekreterare

Helena Orre
Kassör

Anette Nordenstad
Ordinarie ledamot

Janneke Plomp
Ordinarie ledamot

Annika Axelsson
Ordinarie ledamot

Per OIov Augustsson
Suppleant

Angelica Nilsson
Suppleant
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MÅL OCH VERKSAMHETSPLAN FÖR 2018
Övergripande mål
Svenska Welsh Corgi Klubben har som mål att kontinuerligt skapa goda förutsättningar för
hunden, hundägaren och hundägandet genom att
• väcka intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt sunda, bruksmässigt och
exteriört fullgoda rasrena hundar
• bevara och utveckla rasernas specifika egenskaper
• informera och sprida kunskap om hundens beteende, dess fostran, utbildning och
vård
• bevaka och arbeta med frågor, som har ett allmänt intresse för hundägaren och
hundägandet
• skapa och vidmakthålla goda relationer mellan omvärlden och hundägaren och
hundägandet

Arkiv
Delmål:
Plan:

1. Säkra klubbens fysiska dokumentation för eftervärlden.
1. Deponera de äldsta delarna av dokumentationen på Riksarkivet där de kan
vara tillgängliga för allmänheten via internettjänster.

Info-PR
Delmål:

Plan:

1. Få medlemmarna att känna sig välkomna i klubben
2. Ge alla intresserade möjlighet att träffa en welsh corgi, då många kanske
inte känner till raserna, och vet hur allsidiga de är.
3. Nå ut med färsk Information till medlemmar
1. Skicka ut informationsblad, WCP och till nya medlemmar samt en inbjudan
till att finnas med på vårt Nyhetsbrev som innehåller aktuell information.
2. Ha SWCK montrar på mässor och större hundutställningar i Sverige (Solvalla
EXPO, Hundmässa, MyDog).
3. Fortsätta att skicka ut nyhetsbrevet.

Klubbtidningen Welsh Corgi Prat
Delmål:
Plan:

1.
2.
1.
2.
3.

Utkomma med 4 nummer under året.
Publicera varierat material
Arbeta som under 2017, med samma utgivningsperioder
Aktivt söka material till tidningen
Som redaktion producera eget material till tidningen.

Svenska Welsh Corgiklubben

org nr 822004-0151
12

SVENSKA WELSH CORGI KLUBBEN
Corgishopen
Delmål:
Plan:

1. Att kunna erbjuda medlemmar SWCK produkter och informationsmaterial
om corgiraserna.
1. Fortsätta försäljningen från Corgishopen. Ta fram en SWCK-kalender
liknande den för 2017 med användning av medlemmarnas bilder.

Kommittéer/funktionärer
Delmål:
Plan:

1. Förbättra sammanhållningen och intresset för att verka i SWCK regi som
funktionär.
1. Att ha ett möte tillsammans med inbjudna kommittéer/funktionärer.

Avelskommittéerna för cardigan och pembroke
Delmål:

1. Väcka intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt sunda,
bruksmässigt och exteriört fullgoda rasrena hundar. Bevara och utveckla
rasernas specifika egenskaper. Informera och sprida kunskap om
hundens beteende, dess fostran och vård.

Plan
cardigan:

Plan
pembroke:

Uppfödar- och medlemsträff den 24 februari, Göteborg
Welsh Corgi Cardigan & Welsh Corgi Pembroke
– Avel i små populationer, Lena Abrahamsson,
– Rasstandard och exteriör, Christine Sonberg och Leif Herman Wilberg,
Medlemsmöte
Oktober 2018 medlems- och uppfödarmöte i samarbete med Welsh
Corgi Pembroke
AKC / Pågående uppdrag
RAS version 4
Under 2018 kommer den första stora enkäten kring hälsa att redovisas
Valpkullsenkät
Under 2018 kommer en reviderad valpkullsenkät gå ut till uppfödarna.
1. En plan för hur avelsstrategierna ska förverkligas finns i dokumentet
RAS Welsh corgi pembroke. Där finns även kort- och långsiktiga
målbeskrivningar för de aktiviteter vi arbetar med.

Valphänvisning
Delmål:
Plan:

1. Sprida kunskap och information om corgiraserna samt meddela om
medlemmars tillgängliga valpar/omplaceringshundar.
1. Tillgänglighet så att valp/hundköpare kan informera sig raserna samt om
tillgängliga valpar/hundar.

Svenska Welsh Corgiklubben
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Aktiviteter
Delmål:

Plan:

1. Få fler medlemmar att aktivt delta i de aktiviteter vi arrangerar.
2. Skapa aktiviteter som inte enbart riktar sig till uppfödare eller
utställningsinriktade medlemmar.
1. Göra mer PR för aktiviteterna samt försöka samordna ett medlemsmöte
under året.
2. Arrangera en aktivitetsträff under Himmelsfärdshelgen maj på Mössebergs
camping i Falköping.
3. Vallningskommitteen kommer att arrangera prova på aktiviteter.

Utställning
Delmål:
Plan:

1. Väcka intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt sunda och
exteriört fullgoda rasrena hundar.
1. Under året arrangeras två rasspecialutställningar. Den första kommer att
vara i Falköping den 28/4
Domare kommer att vara Nils Mohlin.
Den andra specialen håller vi i Gimo den 8/9. Domare är Marit Sunde,
Norge. SKK har sin utställning för grupp 1 den 9/9.
Vi kommer att fortsätta använda oss av SKK:s internetanmälan för våra
kommande utställningar. Det fungerar fantastiskt bra och underlättar
otroligt mycket.

IT - swck.org
Delmål:
Plan:

1.
2.
1.
2.

Att förbättra SWCKs informations- och reklamkanaler.
Att webbplatsen ska göras tillgänglig för utländska besökare.
Att fortsätta göra SWCKs webbplats lättillgänglig och modern.
Ta fram en engelskspråkig version.

Representation
Delmål:
Plan:

1. Att tillvarata klubbens intressen samt inhämta information.
1. Att har representanter från SWCK på SKK:s specialklubbskonferenser.

Utmärkelser
Delmål:
Plan:

1. Att uppmuntra medlemmarna till att bli aktiva Corgiägare.
1. Att dela ut utmärkelser i olika klasser inom SWCK:
- Årets Lydnads Corgi
- Årets Rallylydnad Corgi
- Årets Agility Corgi
- Årets Utställnings Corgi, Veteran, Avelstik, Avelshane och Uppfödare

Svenska Welsh Corgiklubben
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SWCKs regioner
Delmål:

Plan:

1. Att möta medlemmars behov av gemensamma träffar i de olika
regionerna.
2. Att få våra regionala ombud mer aktiva för att på så sätt fånga upp och
aktivera fler medlemmar, och kanske locka fler medlemmar till att bli en
del av SWCK.
3. Information om aktiviteter och ”feedback”.
1. Se ”Verksamhetsplanering regionsvis”.
2. Att Regionombuden tar initiativ till aktiviteter, samt tar emot förslag på
önskade aktiviteter från medlemmar och i möjligaste mån tillmötesgår
dessa.
3. Att regionombuden informerar ansvariga för vårt Nyhetsbrev, Hemsidan
och Facebook om sina planerade aktiviteter, så att information och
inbjudan kan skickas och spridas till alla medlemmar.

Medlemmar
Styrelsen vill föreslå Årsmötet att Medlemsavgifterna förändras enl inlämnad motion nr 9.

Verksamhetsberättelse AKC 2017
AVELSKOMMITTÉN WELSH CORGI CARDIGAN
I avelskommittén har under 2017 ingått som sammankallande Carina Sandell-Widin och
ledamöter Fia Nilsson samt Ulla Therman. Kommittén som i denna from genomfört sitt första
verksamhetsår har arbetat med ett gott samarbete.
Under året har planerad verksamhet genomförts och den första delen i arbetet att uppdatera
och revidera RAS version 4 har nu statats i och med att den planerade stora hälsoenkäten nu
genomförts under december 2017. Enkäten kommer att ligga som underlag för uppfödarmöte
under 2018 samt slutligen redovisas i RAS 4.
En revidering av valpkullsenkät är under arbete och kommer 2018 att skickas ut till berörda
uppfödare. Enkäten är en del i AKC årsredovisning samt en del av statistiskinsamling som
underlag inför RAS 4.
Avelskommittén har via Carina Sandell-Widin under året, med underlag av SWCKs
valphänvisningsregler, godkänt parningar för annonsering på SWCKs hemsida. Under året har
avelskommittén korresponderat via e-post med minnesanteckningar. Kommitténs medlemmar
har varit behjälpliga via telefon och e-post till SWCKs medlemmar och uppfödare. En
uppfödar-/medlemsträffar har genomförts under verksamhetsåret.
SWCK styrelses uppdrag 2017 till AKC:s att förereda ärenden/skrivelser till SKK.
Svenska Welsh Corgiklubben
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-

SKK/ Reg. Registrerad Welsh Corgi Cardigan valpar mellan två Blue Merle föräldrar
vilket skall ges registreringsförbud.
SKK/DN. SWCK anmälan av uppfödare för parning mellan dubbla Blue Merle.
SKK/Reg. Rutiner kring ändring i registrering av färgteckning hos enskild hund.
SKK/AK. Godkända färger vid registrering av Welsh Corgi Cardigan.

Under 2017 har fyra avelsdjur DNA-testats fria från PRA. Under 2017 har 58 hundar
ögonlysts. Av dessa har fem fall rapporterats med anmärkning (se statistik under rapport
hälsa),.
Totalt antal registrerades 195 hundar under 2017 vilket är en liten minskning i förhållande till
föregående år. De senaste åren har rasen sakta men säkert stigit i antal, men vi ser nu en
ökning som börjar närmar sig en förändring vad gäller födda kullar och ökat intresse för
rasen, vilket givetvis är positivt men även måste ses som oroväckande och gör att vi nu
närmar oss risken att tappa kontrollen över rasens hälsostatus. En positiv tendens är det
ökande antalet importer av avelsdjur som gynnar populationen och ger nya blodslinjer. Nya
importer under året har främst hämtats från de nordiska länderna.
Under 2017 registrerades 32 valpkullar och där användes 26 hanar och 31 tikar som
sammanlagt gav 175 valpar en marginell minskning från föregående år men ändå positivt.
Antal valpar i kullarna varierar men överlag är valpkullarna för Cardigan ganska stora. Den
genomsnittliga kullstorleken var samma som förra årets, 6-7 valpar.
Angelägna frågor inför kommande verksamhetsår som bör diskuteras vidare är hur kontrollen
i aveln vad gäller dokumentation av DNA test för PRA. I och med den senaste rapporteringen
från SKK/AK kring officiell registrering av DNA test i SKK/avelsdata så är det angeläget att
SWCK styrelse diskuterar ansöka om officiell registrering grad1 av DNA test för PRA.
En fråga att ta med under 2018 är slutkommentaren från SKK/AK av RAS version 3 sägs att
klubben ska diskutera vilken form av dokumentation som skall gälla för rasens beskrivning av
mentalitet.
I takt med den ökade intresset av rasen så är en fråga ängelägen att diskutera om hur SWCK
kan bli mer tydlig i sin annonsering kring parningar/valphänvisning på klubbens hemsida . I
dagsläget finns få valpkullar för förmedling inom klubben av samtliga registrerade på SKK
avelsdata/köpahund.se. En viktigt att diskutera när det gäller kvalitetssäkring inför framtiden.
Här bör man mötas och diskutera vad SWCK kan göra för rasen och uppfödarna men även
vad uppfödarna kan göra för klubben och rasen.
Sammanställning

Carina Sandell-Widin
Sammankallande avelskommittén för
Welsh Corgi Cardigan/AKC

Svenska Welsh Corgiklubben

org nr 822004-0151
16

SVENSKA WELSH CORGI KLUBBEN
Statistik/SKK avelsdata 2017 - Welsh Corgi Cardigan
Avelsanvändning 2017
Inavelsgrad:
2007
Inavelsgrad

2008

3,7
%

2009

3,3
%

2,1
%

2010

2011

2,5
%

2012

1,6
%

2013

1,4
%

2%

2014

2015

1,6
%

2%

2016

2017

0,8
%

1,8
%

Rasens genomsnittliga inavelsgrad. Beräknad över 5 generationer.

Rasens genomsnittliga inavelsgrad. Beräknad över 5 generationer.

Analys: Inavelskvoten visar under 2017 en ökning men kan ändå ses som stabil
och inga större avvikelser från SKK: avelsrekommendationer kan noteras.
Avelsstukturer i S.k. farfarskurvor
Analys: Inga större förändringar under 2017. Givetvis är linjeavel en
del av avelsplaneringen. Det räcker inte att bara se på enstaka individer
utan också deras utbredning i släktleden.
Registreringsstatistik
Antal reg/år

2013

2014

2015

2016

2017

Tikar (varav importer)

75

( 7)

64

( 14)

83

( 9)

110

Hanar (varav importer)

79

( 3)

46

( 2)

72

( 9)

104

( 5)

101

( 13)

Totalt

154

( 10)

110

( 16)

155

( 18)

214

( 18)

195

( 20)
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Djur använda i avel
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Kullar

14

11

16

16

21

20

23

15

22

33

32

Tikar

13

11

16

16

20

20

23

15

22

33

31

Hanar

13

8

14

14

20

16

21

15

21

25

26

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Kullstorlek
genomsnitt

6,5

5,4

5,9

6,0

6,9

7,0

6,1

6,1

5,8

5,8

Antal kullar

11

16

16

21

20

23

15

22

33

32

Kullstorlek

(År = födelseår)

Föräldrarnas ålder
Föräldradjurens ålder vid första valpkull. Kullar födda 2017 (Totalt 32 st).
0-6
månader

7 - 12
månader

13 - 18
månader

19 - 24
månader

2-3
år

4-6
år

7 år och
äldre

Totalt

Moder

0

0

1

0

13

5

0

19

Fader

0

0

2

0

2

9

1

14

Totalt

0

0

3

0

15

14

1

Föräldradjurens ålder vid första valpkull. Kullar födda 2016 (Totalt 33 st).
0-6
månader

7 - 12
månader

13 - 18
månader

19 - 24
månader

2-3
år

4-6
år

7 år och
äldre

Tota
lt

Moder

0

0

0

0

14

4

0

18

Fader

0

0

1

1

6

3

1

12

Totalt

0

0

1

1

20

7

1
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Analys: Man kan se en marginell minskning av antalet registrerade hundar
under 2017 där fördelningen mellan hanhunds och tik användning är positivare
än föregående år. En notering är dock att åldern på föräldradjuren i åldern
mellan 13-18 månader och 4-6 år har mer än fördubblats i antal. Med en
notering kring de unga föräldradjuren som ett observandum så ger ändå
tendensen en gynnsam helhet för rasens population tillsammans med de
importer och internationellt utbyte som skett under året.

Hälsa
HD – Höftledsdysplasi
Resultat av 85 undersökta individer fram 2010- 2016 (2017 saknas statistik):
- HD/ Grad - A=8 st. - B= 11 st. - C= 35 st. - D=21 st. - E=9 st.
Diagnos

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

HD grad A

1

3

2

HD grad B

2

3

4

HD grad C

4

8

13

2

7

2

HD grad D

2

4

3

4

1

6

1

1

1

3

1

1

2

19

23

9

3

15

7

HD grad E
Totalt antal
undersökta

9

2
1

1

Analys: Ett fåtal röntgade individer. Det är i dagsläget svårt att se någon
tendens. Dock kan noteras att största antalet finns under grad C.
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Ögonlysning
Ögonlysningsresultat 2013-1017
Diagnos
Distichiasis
Katarakt, partiell
Katarakt, partiell
Katarakt, partiell
Katarakt, partiell
Katarakt, partiell
Katarakt, partiell
Katarakt, partiell
Katarakt, partiell
Katarakt, partiell
Öga UA

Antal
2
1
2
2
1
1
3
1
1
1
150

cortex främre, lindrig. Ej ärftlig
cortex främre, lindrig. Ärftlig
cortex främre, lindrig. Ärftlighet kan f.n. ej bedömas
cortex främre, lindrig. Genetisk betydelse okänd
cortex främre, måttlig. Ärftlig
cortex bakre, lindrig. Ärftlighet kan f.n. ej bedömas
cortex ekvatoriell, lindrig. Ärftlig
cortex ekvatoriell, måttlig. Ärftlig
cortex, BPK, lindrig. Ärftlig

Analys: Under 2017 har avelsdjuren som varit under parning/valp förmedling
inom SWCK alla varit ögonlysta u.a. inför parning och DNA-testade för PRA
eller ur PRA fria linjer.
Det kan konstateras att under året har ca 65 % av parningarna inte anmälts till
SWCK för förmedling och där är dokumentation för både ögonlysningsstatus
och DNA-test PRA okända.
Under 2017 har 58 st. ögonlysningar genomförts, varav 53 u.a. och 5 st. med
anmärkning, Distichiasis 2 st. Katarakt, partiell 3st. (art och omfattning redovisar i
tabellen).

Till SWCK avelskommittén för Cardigan har inkommit 8 dokumenterade DNAtester för PRA genom blodtester och samtliga visade sig vara fria från PRA.
För att match DNA-test för PRA så är det av största vikt att dokumentera även
övriga ögonförändringar genom ögonlysning.
Mentalbeskrivning hund
Antal testade hundar 2017 = Inga resultat har inkommit
200
9

201
0

201
1

201
2

201
3

201
4

201
5

201
6

201
7

201
8

Antal födda

86

94

127

137

161

91

134

193

186

6

Känd mental status

10

3

9

7

4

2

2

1

-

-

3

1

5

4

2

1

2

1

-

-

- tikar

7

2

4

3

2

1

-

-

-

-

Beskrivaren avbryter

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ägaren avbryter

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Avbrutit MH (före 2002-0701)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Sammanställning per år

varav - hanar
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Oacceptabelt beteende

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ägaren avstår skott

-

-

1

-

-

1

-

-

-

-

Avsteg från avreaktion

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Beskrivning
Nyfikenhet/Orädsla
Aggressivitet
Socialitet
Jaktintresse
Lekfullhet

Medel
3,4
2,1
3,6
2,0
3,4

Analys: Bygger endast på 45 individer men ger ändå en bild mental
Status.
Beteende- och personlighetsbeskrivning hund.
BPH testade hundar mellan 2012 – 2016, sammanlagt 21 st. beskrivna hundar
inom rasen. (2016 resultat finns ännu inte tillgängligt på SKK). Under 2015
BPH testades 3 hundar (tre tikar).
Sammanställning
per år

200
9

201
0

201
1

201
2

201
3

Antal födda

86

94

127

137

161

Antal starter BPH

4

varav
genomförda BPH

5

5

11

4

4

4

5

11

Med skott

201
4

201
5

201
6

201
7

134

193

186

5

7

2

43

4

5

7

2

42

91

Totalt för 20092017
1 209

4

4

5

10

4

5

7

2

41

varav - hanar

1

2

3

7

2

2

4

1

22

varav - tikar

3

2

2

3

2

3

3

1

19

0

0

0

1

0

0

0

0

1

varav - hanar

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Utan skott
varav - tikar

0

0

0

1

0

0

0

0

1

Ägaren avstår
skott

0

0

1

1

0

1

0

0

3

Beskrivaren
avbryter

0

1

0

0

0

0

0

0

1

Ägaren avbryter

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Oacceptabelt
beteende

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Fördjupad
genomgång

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Analys: För få testade individer för ett utlåtande om rasens tendens.
Källförteckning
Källa: SKK/avelsdata
/http://hundar.skk.se/avelsdata/Flikar.aspx?sida=Ras_info&id=148
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Avelskommittén för Pembroke
Verksamhetsberättelse för år 2017
Ledamöter
Under verksamhetsåret har avelskommittén bestått av följande ledamöter: Carin
Jansson (hela året), Lisbeth Nilsson (fr o m våren 2017), Ulla von Wowern (fr o m
hösten 2017).
Ärenden under andra halvåret.
Avelskommittén har med anledning av inkomna ärenden haft två telefonmöten
under hösten. Ett ärende har avsett att informera avelskommittén ang. av veterinär
konstaterad ärftlig katarakt samt har ett ärende gällt fråga ang. möjlighet att i SKK
registrera ev. valpkull efter förälder som konstaterats ha ärftlig ögonsjukdom. I
båda fallen har avelskommittén avgett svar till vederbörande hundägare.
Aktiviteter
Avelskommittén har deltagit i planeringen av och avser att aktivt deltaga i
Uppfödar- och Medlemsmöte i Göteborg den 24 feb. 2018. Mötet sker i gott
samarbete med avelskommittén för Cardigan.
En ledamot (Lisbeth Nilsson) har tillsammans med ledamot för avelskommittén för
Cardigan, deltagit i ett uppfödarmöte anordnat av den danska Welsh Corgi klubben.
Mötet behandlade ögonsjukdomar och en artikel ang. detta ämne har publicerats i
WCP.
Ekonomi
Inför nästa budgetår 2018 har avelskommittén av SWCK äskat summan SEK 5000
för verksamhetsanknutna aktiviteter.
För avelskommittén för Pembroke den 31 januari 2018
Carin Jansson, Lisbeth Nilsson, Ulla von Wowern
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Verksamhetsberättelse regionombud 2017
Redovisning från regionombuden
Södra Skåne
Inget svar
Norra Skåne/Blekinge
• Tyvärr inget under år 2017. Planer att fixa någon promenad under 2018 / Helena
Petersson
Halland
Inget regionombud
Kalmar/Kronoberg
• Vi har inte haft några aktiviteter och kommer troligen inte att ha det året. Tiden
räcker inte till. /Jan-Åke Fremberg
• Jag har inte hunnit anordna något i höst. Jag har inte bestämt något till våren men
jag tänker att det skulle vara kul med en promenad runt Växjösjön och lite
picknick. / Jessica Vähäkuopus Lindgren
Göteborg/Bohuslän
Inget svar
Skaraborg/Jönköping
• Vi har inte gjort något direkt som regionombud i 2017
Som regionombud vill vi organisera en promenad och en ringträning 2018. Mer
information kommer senare./Cor van der Beek
Östergötland
• Förra året gjordes inga aktiviteter i SWCKs regi på östgötafronten.
Förhoppningsvis får vi till en träff till sommar//hösten! / Sofie Berg
Gotland
Inget regionombud
Svenska Welsh Corgiklubben

org nr 822004-0151
23

SVENSKA WELSH CORGI KLUBBEN

Värmland/Dalsland
• Tyvärr har vi inte haft någon verksamhet alls. Jag har personligen haft besök av
människor som är presumtiva corgiägare! På så sätt hjälper jag klubben. /Monica
Nilsson
Mälardalen
Inga aktiviteter i Swck:s regi men mycket genom FB gruppen Corgi Stockholm.
Ska styra upp lite mer organiserat detta år, finns ju intresse för aktiviteter./Miranda
Holmqvist
Västmanland
Inga aktiviteter 2017
Hälsingland/Gävleborg/Dalarna
Inget svar
Jämtland/Västernorrland
• Våran plan här uppe i Jämtland-Härjedalen/Västernorrland:
Årliga corgi-träff första helgen i Juni, kostnad 500:Mindre träff efter utställningen i Svenstavik, första helgen i augusti. eget fika
Sen blir det några spontan-träffar emellanåt. /Cathrin Nordin
Västerbotten/Norrbotten
• Hade ingen träff under 2017 i Norrbotten. Blir förhoppningsvis 1-2 träffar under
2018 (kostnadsfria). Ispromenad i mars-april och traditionell höstträff med
aktiveter hos kennel Kennel Blåtiran. /Paula Rosendal
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Motion 1
Färjestaden den 18 februari 2018
Motion till SWCK:s årsmöte 2018
Krav för valphänvisning
SWCK har endast ett krav på föräldradjuren av rasen welsh corgi cardigan för att uppfödaren
ska få valphänvisning av klubben. Detta krav gäller att föräldrarna ska vara ögonlysta, dock
utan kravet på ett UA resultat.
Mitt förslag är att SWCK ska införa ett krav på utställningsresultat för att få
valphänvisning. Vår ras har kraftig ökat i popularitet och för att hålla en god standard bör
utställningsresultat ingå som ett krav. Mitt förslag är att båda föräldrarna bör ha minst två
excellent från off utställning.
Pia Schröder
Arontorps Bygata 15
38696 Färjestaden
Styrelsen föreslår Årsmötet att avslå denna motion.

Motion 2
Färjestaden den 18 februari 2018
Motion till SWCK:s årsmöte 2018
Angående rekommenderad ögonlysning.
SWCK har ett krav på ögonlysning av föräldradjuren om en uppfödare vill ha valphänvisning
på sin kull. Detta krav som gäller welsh corgi cardigan går ut på att föräldradjuret ska vara
ögonlyst "tidigast vid 24 månaders ålder". Krav på att resultatet ska vara UA finns inte.
Hur en welsh corgi cardigan ska ögonlysas varierar från olika länder. En korrekt
ögonundersökning kan ju inte variera från olika länder. För att kravet ska få åsyftad verkan
bör ju villkoret vara att endast hundar med ögon UA används i avel.
SWCK bör anpassa sin ögonlysningsstrategi efter moderlandets (Storbritannien)
rekommendationer samt att även synkronisera den svenska ögonlysningsrutinen efter övriga
nordiska länders.
Pia Schröder
Arontorps Bygata 1538696 Färjestaden
Styrelsen föreslår Årsmötet att avslå denna motion.
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Motion 3
Färjestaden den 18 februari 2018
Motion till SWCK:s årsmöte 2018
Under 2018 har ett flertal valpkullar registrerats hos SKK, helt enligt SKK:s regler men
tvärtemot vad SWCK godkänner. Under 2017 har det parats flufftik med otestad hane, blue
merle med brindle och blue merle med blue merle.
Det är olyckligt och förvirrande för både valpköpare och uppfödare att olika regler gäller hos
SKK och SWCK.
Mitt förslag är att SWCK och SKK utarbetar gemensamma regler att gälla.
Pia Schröder
Arontorps Bygata 15
38696 Färjestaden

Styrelsen föreslår Årsmötet att avslå denna motion.

Motion 4
Färjestaden den 18 april 2018
Motion till SWCK:s årsmöte 2018
Angående SWCK:s medlemstidning
Vår rasklubb har i alla tider publicerat 4 nummer av sin medlemstidning. Dessa nuvarande
fyra nummer av tidning är förhållandevis dyrt. Därför bör SWCK se över rutinerna med
tidningen. Dessutom kan vi inte bortse från att all aktuell information ges på olika sidor på
Internet, bland annat Facebook. Detta med dyra tidningar har i år uppmärksammats även av
SKK som ändrat på sin tidning.
Mitt förslag är, att SWCK kan ge ut två tidningar per år och två enkla publikationer som
exempel ett vykort. Vidare bör SWCK engagera och aktivera klubbens egen hemsida, där alla
möjligheter till en vital kommunikation med klubbens medlemmar finns och bör ske.
Pia Schröder
Arontorps Bygata 15
38696 Färjestaden
Styrelsen föreslår Årsmötet att avslå denna motion.
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Motion 5
Färjestaden den 18 februari2018
Motion till SWCK:s årsmöte 2018
Motion gällande antal medlemmar i SWCK:s styrelse.
Det tycks vara svårt att hitta medlemmar i klubben som vill engagera sig i styrelsearbetet.
Detta framgår bland annat av att blänkare införs på olika forum på nätet där intresenter för
uppgifterna sökes.
Refererar till SWCK:s stadgar § 8 mom 1 "Styrelsen består av ordförande, vice ordföranden
(utses av konstituerande möte) minst fyra och högst sex övriga ordinarie ledamöter samt
minst två och högst fyra suppleanter".
Jag föreslår därför att SWCK minskar antalet ordinarieledamöter med två.
Pia Schröder
Arontorps Bygata 15
38696 Färjestaden
Styrelsen föreslår Årsmötet att avslå denna motion.

Motion 6
Motion till SWCK årsmöte 2018
Då det kommit till vår kännedom att det finns ärftlig katarakt inom Pembroke i Sverige vill vi
föreslå att åldern för ögonlysning skall vara den samma som för Cardigan, dvs efter 24
månaders ålder.
Ärftlig katarakt visar sig inte innan ögat har mognat vilket sker mellan 18 mån och 3,5 år. Här
hänvisar vi till Claus Bundgaard Nielsen som är den ende i hela Danmark som är specialist
inom ögonsjukdomar (för att bli specialist ska man först vara examinerad ögonlysare och
sedan kan man vidareutbilda sig ytterligare under ett antal år).
En lämplig ålder för ögonlysning är 24 månader och där bör man sätta gränsen. Eftersom
ärftlig katarakt visar sig tidigare på yngre djur och genom att sätta gränsen vid 24 månader
fångar vi upp ca 95% av de som har sjukdomen. Denna tidsgräns innebär att man inte
behöver stoppa aveln under en orimligt lång tid. En tik som är 24 månader är inte gammal
utan har precis, enligt Jordbruksverkets regler, passerat rätt ålder för att paras för sin första
kull valpar.
Lisbeth Nilsson och Ulla von Wowern
Styrelsen föreslår Årsmötet att bifalla denna motion.
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Motion 7
Motion SWCK årsmöte 2018
Motion angående begäran till SKK/AK för officiell registrering i SKK/avelsdata för DNA-test
för PRA, Welsh Corgi Cardigan. Begäran avses Centralregistrering grad1 via SKK DNA-remiss.
SWCK/AKC har sedan1999 samlat inkomna dokumenterade testresultat av DNA-test för PRA
inom klubbens ram. Officiellt godkändes DNA-test för PRA, Welsh Corgi Cardigan på
klubbens begäran av SKK/CS i protokoll 2008.
I dagsläget ängeläget att offentligt genom SKK/avelsdata samla dokumentation av
genomförda DNA-test för PRA på Welsh Corgi Cardigan för att på så sätt nå nödvändig
information för rasen då det ingår i klubbens krav för hänvisning.
Därför yrkar AKC i motionen
– att till SKK/AK ansöka om begäran att godkänna officiell registrering på SKK/avelsdata av
DNA-test för PRA, Welsh Corgi Cardigan
– att i ansökan begära Centralregistrering grad1 med SKK remiss för DNA-test
– att i ansökan begära godkända test utifrån laboratorium som är under licens av OptiGen –
rcd3 test för PRA för Welsh Corgi Cardigan.
AKC/ avelskommittén för Cardigan
Styrelsen föreslår Årsmötet att bifalla denna motion.

Motion 8
Motion till Årsmötet 2018
Förslag till att samtliga intresserade medlemmar skall kunna deltaga i valen till Styrelse.
I vårt grannland Norge har de löst valen på ett mycket enligt mig bra sätt.
Hela landets medlemmar kan ju vara med och rösta på Valberedningens förslag.
Se bilaga 1 och 2
Lisbeth Gustavsson
0700-426154

Styrelsen föreslår Årsmötet att avslå denna motion.
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Motion 9
Styrelsen för Swck föreslår Årsmötet att införa differentierade avgifter för de som vill ha
tidningen WCP i pappersformat samt de som väljer att få den digitalt.
Enl både redaktören och SKK skall det inte möta några hinder.
Vi föreslår att medlemsavgiften för de som vill ha WCP i pappersformat höjs med 25:- till
375:- och att medlemsavgiften för de som väljer WCP digitalt sänks med 75:- till 275:-.
Se nedan en budget där vi räknat på olika alternativ.

Medlemmar
500 Med WCP 375:-

Avgift/år/4 WCP
127

400 Med WCP 375:100 Utan WCP 275:-

147

300 Med WCP 375:200 Utan WCP 275:-

158

200 Med WCP 375:300 Utan WCP 275:-

171

100 Med WCP 375:400 Utan WCP 275:-

171

Total kostnad WCP
63500
58800

Bet 375:187500

Bet 275:- Återstår
124000

150000

118700
27500

47400

112500

120100
55000

34200

75000

123300
82500

17100

37500

130400
110000

Styrelsen föreslår Årsmötet att bifalla denna motion.
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Bilaga 1 och 2 till motion 8.
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