Protokoll fört vid styrelsemöte /2018

SVENSKA WELSH CORGI KLUBBEN
Mötesdatum: 14 oktober 2018
Tid: 12:00
Plats: Jönköping, Studiefrämjandets lokaler

Närvarande: Monika Johansson, Janneke Plomp, Josefine Hermansson, Anette Nordenstad, Angelika
Nilsson, Annika Sielk, Marie-Louise Westerdahl
Inte närvarande/anmält förhinder: Linda Lindekrans, Fia Nilsson

1. Mötets öppnande
Ordförande förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna.
2. Val av sekreterare
Till sekreterare valdes Josefine Hermansson.
3. Val av justerare
Till justeringsman valdes Annette Nordenstad.
4. Justering av dagordningen
Tillägg: Solvalla
Dagordningen godkändes.
5. Föregående mötesprotokoll
Protokollet justerades och lades till handlingarna.
6. Ekonomisk rapport
Bokföring ligger bara inne för detta år då M-L fått börja om från början. Inkomster från Gimo.
Summan gått ner till 209 på banken, resultatet ligger på 70+ fram till september. Uppdatering
från utställningskommittén, 10 000 plus.
7. Inkommande post och utgående post
Inkommande post:
SKK, Kroppsvallarna, förfrågan från domare Anette Edlander, kritiker
Solvalla: planeringen är igång för Djurens Helg 2019. Flyttat två helger framåt, 24–25 augusti för att öka
besökarantalet. Vill veta om vi kan delta omgående. Osäkert hur det kommer att se ut, men bra om vi
kan boka plats och i värsta fall tacka nej i god tid. Annika skickar svar.
Utgående post:
Tacka ja till plats till Solvalla 2019, gjort.

Styrelsemöte /2018

Sida 1 av 3

Protokoll fört vid styrelsemöte /2018

SVENSKA WELSH CORGI KLUBBEN
8. Kommittérapporter:
Avelskommitté
Två rapporter från Pembroke. Joel ny i avelskommittén för pembroke. Vill ha in fler, höra av sig till Joel
eller Monika med förslag.
Cardigan: gå vidare till SKK angående årsmötets beslut angående PRA-test.
WCP redaktionen
Inga julannonser inkommit. Manusstopp 1 november. Arbetet går finfint.
Utställningskommittén
10 000 kr plus i Gimo (cirka), många planer framöver.
Vallningskommittén
Fått rapport, ser bra ut.
Aktivitetskommittén
Sandra, ej inkommit någon rapport.
Webbkommittén
Helen vill ej ha ansvaret för hemsidan, Caroline lämplig övertagare (om hon vill). Inväntar klartecken från
Caroline. Monika kontaktar Helen.
PR o Mässansvarig
Stora Stockholm nästa på tur. Få folk att vilja hjälpa till, hitta tillräckligt med hundar. Rullande schema.
Nya broschyrer önskas. Annika lägga fram förslag på nya broschyrer. Slå ihop de två olika broschyrerna
till en. Ordna nya visitkort? Invänta övertagandet av hemsidan för att veta vilken adress det blir.
Funnit lokal för att förvara montersakerna (199 kr), ska kolla upp vem som kan stå på förrådet (Annika).
Kodlås.
Facebook
Stiger stadigt i medlemsantal.
9. Övriga frågor
Pia Schröders förslag om att livestreama möten. I nuläget nej, teknisk lösning och intresse för ansvar
över detta finns ej. Monika svarar Pia.
WCP, styrelsen lade förslag på differentierade avgifter om man vill ha WCP digital eller i papperstidning
på förra årsmötet. Monika ordnar omröstning på Facebook.
Regionombudens ansvar och regler, vad gäller? Förtydliga information. Ligger på Monika.
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10. Nästa möte
Årsmöte, lokal? Borås, Mullsjö? Angelika kollar Borås brukshundklubb. Datum: 23 mars 2019. Kollas
innan 1 november så att det hinner ut i WCP.
Monika vill lägga in förslag på stadga-ändring så att årsmötet kan läggas samtidigt som aktivitetshelgen
(slutet av maj).
Nästa möte styrelsen: telefonmöte måndag 12 november kl. 19.00.
11. Mötets avslutande
Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet: Josefine Hermansson

Mötets ordförande: Monika Johansson

___________________________

____________________________

Mötes justerare: Annette Nordenstad

___________________________
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