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Mötesdatum: 7 februari, 2018 

Tid: 19,00 – 20,45 

Plats: Telefonmöte  

 

Närvarande: Monika Johansson, Fia Nilsson, Helena Orre, Angelica Nilsson, Per-Olov Augustsson, 

Annette Nordenstad, Janneke Plomp.  

Inte närvarande/anmält förhinder: Annika Sielck, 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 Annette Nordenstad  

4. Justering av dagordningen 

Dagordningen godkändes 

5. Föregående mötesprotokoll  

Protokollet justerades och lades till handlingarna 

6. Ekonomisk rapport 

Rambudget presenterades och godkändes.  

 

7. Inkommande post och utgående post 

 Inkommande post: SKK, Kritiker, Årets Corgi, Euro Corgi 2018, Brev från medlem              

 Utgående post:  SKK, Kritiker, Årets Corgi, Monika svarat medlem, Monika svarar om spårhelg. 

 

8. Kommittérapporter:   

Avelskommitté 

Förberedelserna inför medlem och uppfödarträffen flyter på, just nu 43 st anmälda till träffen. 

Ögonlysaren kunde inte hålla i föredrag. Lena Abrahamsson går in som ersättare och håller i ett 

föredrag om Avel i små populationer.  
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WCP redaktionen 

Caroline Järnbröst har anmält att hon tänker avgå efter nummer 1 

Aktivitetskommittén 

Aktivitetshelgen flyter på bra, det kommer att anordnas en spårhelg. 

Nya regler för Årets Corgi. Eftersom det är svårt många gånger att få fram vem som äger hunden 

när dessa uppgifter inte finns på SKK Hunddata. Beslutade styrelsen att den som inte har 

medgivit att deras uppgifter publiceras på nätet själv måste lämna in att de är ägare till hunden 

innan den 31/12. Samma regler gäller för de som inte vill vara med på listan, dessa måste också 

anmäla innan den 31/12 att de ej vill vara med.   

PR o Mässansvarig 

Annika S har köpt in en matta till montern.  

Facebook 

695 st och 105 st till Nyhetsbrev 

 

9. Övriga frågor 

9,1 Monika har skrivit ihop olika förslag till medlemsavgift, kommer som en motion till årsmötet.  

9,2 Årsmöteslokalen kommer att bli SBK Stockholmsavdelningen. 

9,3 Önskemål från medlemmar att det alltid ska finnas reportage från våra specialutställningar i 

tidningen. Styrelsen beslutade att utställningskommittén ska ansvara för att reportage och bilder 

skickas in till WCP.  

9,4 Fråga från medlem om personer som är uteslutna av SKK ska få lov att vara med på klubbens 

aktiviteter för icke medlemmar? Styrelsen beslutade att dessa personer får vara med, eftersom 

det är för svårt att kontrollera detta av de som anordnar våra olika aktiviteter.   

 

10. Nästa möte 

 

11. Mötets avslutande 

Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat. 

 

 

Vid protokollet: Fia Nilsson   Mötesordförande: Monika Johansson 
 
 
 
___________________________  ____________________________ 
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Mötes justerare: Annette Nordenstad  
 
 
___________________________ 

 

 


