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Mötesdatum: 24 mars 2018 

Tid: 11.00 – 14.00 

Plats: SBK:s Stockholmsavd klubblokal 

 

§1 Mötets öppnande  

Ordförande Monika Johansson förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna. 

§ 2 Justering av röstlängden 

Antalet röstberättigade fastställdes till 27 st. 

§ 3 Val av ordförande för årsmötet. 

Till mötesordförande valdes Lena Abrahamsson 

§ 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 Gunnel Lejman  

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

Inga icke medlemmar var på plats  

§ 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 

Fia Nilsson berättade om vad styrelsen hade arbetat med.  
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§ 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 2019 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 (1 år kvar på sin mandatperiod) 

Anette Nordenstad (1 år kvar på sin mandatperiod) 

Angelica Nilsson  (fyllnadsval 1 år) 

Fia Nilsson (omval 2 år) 

Janneke Plomp (omval 2 år) 

Marie-Louise Westerdahl (nyval 2 år) 

Som suppleant valdes: 

Suppleant 1: Josefine Hermansson (nyval 1 år) 

Suppleant 2: Linda Lindekrans (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 (omval 1 år) 

Till revisorssuppleanter valdes: 

Ulla Therman (omval 1 år) 

Andrea Bylander (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 (omval 2 år) 

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. 

 

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 

Beslut: Det klubbades att: Avslå motionen  
Men samtidigt ge styrelsen i uppdrag att leta upp det gamla beslutet om ögonlysning U.A och ändra 
hänvisningen enligt beslut och skiva in vilket årsmöte detta beslutades.  
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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 

Beslut: Årsmötet beslutade att avslå motionen. Angående U.A se svar motion 1 
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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 

Beslut: Årsmötet beslutade att avslå motionen 

 

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 
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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 

Beslut: Årsmötet beslutade att avslå motionen 

 

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 

 

Beslut: Årsmötet beslutade att avslå motionen 
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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 

Beslut: Årsmötet beslutade att tillstyrka motionen.  

 

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 
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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 

Beslut: Årsmötet beslutade att tillstyrka motionen.  

 

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 

Beslut: Årsmötet beslutade att avslå motionen. 

 

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:-. 
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Se nedan en budget där vi räknat på olika alternativ. 

Medlemmar Avgift/år/4 WCP Total kostnad WCP Bet 375:- Bet 275:- Återstår 

500 Med WCP 375:- 127 63500 187500 124000 

400 Med WCP 375:- 147 58800 150000 118700 

100 Utan WCP 275:- 27500 

300 Med WCP 375:- 158 47400 112500 120100 

200 Utan WCP 275:- 55000 

200 Med WCP 375:- 171 34200 75000 123300 

300 Utan WCP 275:- 82500 

100 Med WCP 375:- 171 17100 37500 130400 

400 Utan WCP 275:- 110000 

Styrelsen föreslår Årsmötet att bifalla denna motion. 

Beslut: Årsmötet beslutade att avslå motionen. Styrelsen fick till uppdrag att titta vidare på frågan 

 

§ 19 Övriga ärenden 

Inga övriga ärenden 

§ 20 Mötets avslutande 

Mötesordförande förklarar mötet avslutat och tackade för visat intresse.  

 

 

 

Vid protokollet: Fia Nilsson                Mötes ordförande:  Lena Abrahamsson 
 
 
 
___________________________  ____________________________ 
 
 
 
Mötes justerare: Carina Sandell-Widin           Mötes justerare: Gunnel Lejman  
 
 
___________________________                   _____________________________  
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