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Mötesdatum: 3 september 2018 

Tid: 19,00 – 21,00 

Plats: Telefonmöte  

 

Närvarande: Monika Johansson, Fia Nilsson, Annika Sielck, Linda Lindekrans, Angelica Nilsson,  

Josefine Hermansson, Annette Nordenstad, Marie-Louise Westerdahl 

Inte närvarande/anmält förhinder: 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 Linda Lindekrans 

4. Justering av dagordningen 

Dagordningen godkändes 

5. Föregående mötesprotokoll  

Bordlades till nästa möte  

6. Ekonomisk rapport 

Byte av bank har genomförts och alla konto är det samma.  

7. Inkommande post och utgående post 

 Inkommande post: SKK, Valphänvisning, kritiker, domarförfrågan från Annelie Karlsson              

 Utgående post:  SKK, valphänvisning, svar till Annelie Karlsson 

 

8. Kommittérapporter:   

Avelskommitté Pembroke och Cardigan ska ha ett gemensamt medlems och uppfödarmöte den 

27 okt 2018 i Ödeshög. Joel Waels ny i AKP. 

              WCP redaktionen Tidningen kommer ut i september och det har inkommit förfrågan om att ha  

              reportage i tidningen om de olika uppfödarna som finns. Det var ett förslag från styrelsen att det    

skulle vara en färdig mall för alla att fylla i så att det blev rättvist. Likaså att det skulle vara ett maxantal 

ord så att alla får lika stor plats. Linda skulle sända förslag till Caroline, 
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på hur de gör i hennes andra ras klubb. Styrelsen föreslog även Caroline att kanske ta de äldsta 

uppfödarna först samt ta varannan card resp pem.  

 

Aktivitetskommittén Mösseberg var en succé, stället börjar bli för litet med endast 10 stugor att 

               hyra, därför letar ansvarig efter ett nytt ställe som kan uppfylla kraven.  

                

               UtställningskommitténStyrelsen har som önskemål att vi har utställningar i samarbete med SKK, 

utom då Morokulien och Malmö då vi har samarbete med Norska resp Danska Corgiklubben. Utst 

kommittén kommer boka 2 domare i framtiden då de räknar med ett ökat antal anmälningar. 76 st 

hundar anmälda till Gimo. 31 Pem och 45 Card.   

Webkommittén Hemsidan måste byta plattform och den gamla servern måste återskapas från 

               grunden för att kunna ta till vara på alla bilder, stamtavlor m.m. Uppdraget att göra detta till ett  

               fast pris har gått till Helen Henriksson. Kraven är att det ska vara en hemsida som kan skötas av  

               ”alla”, en deadline skall anges och ett skriftligt kontrakt ska upprättas. Fia N fick till uppdrag att  

               kontakta Helen H.  

 

               Vallningskommittén Läger genomfört.  

PR o Mässansvarig Annika S redovisade att Solvalla hade gått si så där pga regn. Annika S tar  

               även kontakt med Cor så att han avgör om vi ska anmäla en monter till MyDog.  

               Monika och Fia var på Jägersro och hade en monter, den var uppskattad av besökarna.  

               Annika S pratade om att vi behövde hyra ett förråd för att kunna ha alla saker till montern,  

               hon har inte plats till sakerna längre. Annika fick till uppdrag att kolla runt på olika förråd och  

               uppsägningstid m.m.  

Facebook 813 st  

9. Övriga frågor  

9,1 Inkommit förslag på att anordna en rallylydnads kurs. Styrelsen godkände detta 

9,2 Inkommit förfrågan om årets viltspårcorgi, godkändes på samma villkor som övriga 

aktivitetspriser.  

9,3 Inkommit om valphänvisning, styrelsen beslutade att detta skulle tas upp på medlems och 

uppfödarmötet den 27 okt och efter det ska styrelsen ta ett beslut.  

                      

 

10. Nästa möte 

Fysiskt möte den 14 okt i Jönköping, adress Rosenbergsgatan 6 

 

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: Linda Lindekrans 
 
 
___________________________ 

 

 


