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Dagordning årsmöte 2019
§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, digital wcp eller inte.

§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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BOKSLUT 2018
Svenska Welsh Corgi Klubben
Org.nummer 822004-0151

INGÅENDE BALANS  2018 - 01 - 01

Tillgångar Skulder och kapital

Sparkonto 10 449,19 kr Balanserat Resultat 85694,44 kr
Bank 218 559,93 kr Årets resultat 135 669,68 kr

Fakturaskuld

SUMMA 229 009,12 kr SUMMA 221 364,12 kr

              Resultaträkning  2018

Kostnader Intäkter

Utställn.verksamh. 45 452,72 kr Medlemsavgifter 155 300,00 kr
Varuinköp 235,00 kr Utställn.verksamh. 56 020,00 kr
WCP tryck o porto 76 764,26 kr WCP annonser 8 058,00 kr
Almanackor 5 031,00 kr Almanackor 7 680,00 kr
Årsmöte 5 552,47 kr Övriga rörelseintäkt 11 983,54 kr
Medlemshantering 16 445,00 kr Porto 1 926,00 kr
S.Mässan/Platshyra 2 511,00 kr Övriga intäkter 2 214,56 kr
Kurser o
konferenser 0,00 kr

Aktiverat arb för
egen räkning 2 516,20 kr

Regionombud 250,00 kr
Kontorskostnader 4 479,50 kr
Hemsida 2 820,00 kr SUMMA 245 698,30 kr
Bankavgifter 662,00 kr
Avelsråd 16 749,20 kr
Styrelsen 9 254,00 kr
Årets resultat 59 462,15 kr

SUMMA 245 698,30 kr
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UTGÅENDE BALANS  2018-12-31
TILLGÅNGAR SKULDER & KAPITAL

Sparkonto 10 449,19 kr Eget Kapital 221 364,12 kr
Bank 270 407,08 kr Årets resultat  59 492,15 kr
SUMMA 280 856,27 kr SUMMA 280 856,27 kr

Rambudget för år 2019

KOSTNADER

Utställn.verksamh. 50 000,00
Varuinköp 1000,00
WCP tryck o porto 80 000,00
Almanackor 6 000,00
Årsmöte 7 000,00
S.Mässan/Platshyra 3 000,00
Regionombud 1 000,00
Kontorskostnader 5 000,00
Hemsida 3 000,00
Bankavgifter 1000,00
Avelsråd 10 000,00
Kurser o konferenser 7 000,00
SKK medlemsadm 20 000,00
Styrelsen 10000,00

Hyra förråd 6000,00

SUMMA 210000,00

INTÄKTER

Medlemsavgifter 168000,00
Utställn.verksamh. 60000,00
WCP annonser 8000,00
Almanackor 8000,00
Porto 2000,00
Övriga intäkter 2000,00
Aktiverat arb för
egen räkning 3000,00
Övriga
rörelseintäkter 13000,00

SUMMA 264000,00
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Styrelsen i SWCK ber att få framlägga följande
VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2018

Styrelsen har under året haft följande sammansättning:

Ordförande: Monika Johansson

Vice Ordförande: Annika Sielck

Sekreterare: Fia Nilsson

Kassör: Marie-Louise Westerdahl

Ordinarie Ledamöter: Janneke Plomp

Annette Nordenstad

Angelica Nilsson

Suppleanter: Jossefin Hermansson

Linda Lindekrans

Revisorer: Gunnel Samuelsson och Simon Wancke

Revisorssuppleanter: Andrea Bylander och Ulla Therman

Valberedning: Cor van den Beek,  Malin Eriksson  och Lena
Abrahamsson

Styrelsens uppgifter under året:
Medlemsansvarig: Marie-Louise Westerdahl

Ansvarig Aktivitetshelgen: Sandra Fäger

Utställningsansvarig: Ammi Aro

Webshopansvarig: Annette Jonasson

PR/Info : Annika  Sielck

Materialansvarig: Annette Nordenstad

Antal Medlemmar: 582 medlemmar

Styrelsemöten: 10  under 2018 samt 2 fram till Årsmötet 2019.
Totalt har det varit 12 st protokollförda styrelsemöten,
varav 1 har varit fysiskt möte och 11 har varit
telefonmöten.
Alla har varit beslutsmässiga.
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Årsmöte: Ordinarie årsmöte hölls den 24 Mars 2018 på SBK:s
Stockholmsavd klubblokal Övre Kymlinge  Sundbyberg

Medlemsmöte: Två medlemsmöten har hållt under verksamhetsåret. Ett
den 24/2 i Göteborg och ett den27/10 i Gränna.

Investeringar: SWCK har endast haft löpande underhåll.

Sponsring: Agria, Nutrolin, Arken Zoo i Borås.

Funktionärer i våra kommittéer under året :

Avelskommitté för Cardigan
Sammankallande: Carina Sandell-Widin
Övriga medlemmar: Fia Nilsson, Ulla Therman
Verksamhet 2018: I avelskommittén /AKC har under 2018 ingått som

sammankallande Carina Sandell-Widin och ledamöter Fia
Nilsson samt Ulla Therman.

Kommittén som i denna from arbetat sitt andra med ett gott samarbete.

Under året har planerad verksamhet genomförts och den första delen i arbetet att
uppdatera RAS version 4 med att genomföra stora hälsoenkäten 2018. Enkäten fanns med
som underlag för uppfödarmöte i oktober 2018 som slutligen redovisas i RAS 4.
En revidering av valpkullsenkät är fortfarande under arbete och kommer 2019 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 fyra 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. Två uppfödar-/medlemsträffar har genomförts under verksamhetsåret.

SWCK styrelses uppdrag 2018 till AKC:s att förereda ärenden/skrivelser till SKK.
SKK/AK överklagan på skrivelse angående godkända färger vid registrering av Welsh Corgi
Cardigan.
Motion ang. centralregistrering av DNA-test för PRA på SKK/avelsdata.

Under 2018 har fem avelsdjur DNA-testats fria från PRA skickat in till klubben. Under 2018
har 52 st. hundar ögonlysts. Av dessa har fem fall rapporterats med anmärkning 2 st. ärlig
katarakt och 3 st. icke ärftliga katarakter.

Totalt antal registrerades 172 hundar under 2018 vilket är en minimal liten minskning i
förhållande till föregående år. De senaste åren har rasen sakta men säkert stigit i antal, men
vi ser nu ett ökat intresse för rasen, vilket givetvis är positivt men även måste ses som
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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. Det kom 16 st. nya importer under året främst hämtats
från de nordiska länderna och Polen.
Under 2018 registrerades 31 valpkullar och där användes 23 hanar och 31 tikar som
sammanlagt gav 172 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.
Inavelsgraden på 2018 kombinationer ger ett genomsnitt på 0,7 % vilket är en positiv
tendens.
I antal födda färger domineras Brindle och trefärgade därefter Blue Merle och därefter
Röd/Sobel.

Angelägna frågor inför kommande verksamhetsår som bör diskuteras vidare är hur
kontrollen i aveln vad gäller dokumentation av DNA test för PRA invänta SKK/AK svar på
klubbens skrivelse kring centralregistrering.

En fråga att ta med under 2019 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.
Under året har det tillkommit ett stort antal nya uppfödare i rasen, främst uppfödare som
redan är etablerade men lagt till Welsh Corgi Cardigan som ras i sin uppfödning.
En viktig fråga att ta med är frågan om klubbens regler för hänvisning på SWCK hemsida. Vid
medlems och uppfödarmötet diskuterades fram förslag till ändring som skulle gynna alla
uppfödare att anmäla in valpkullar till förmedling. Styrelsen skulle ta med ärendet och
komma med förslag till årsmötet.

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
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Källhänvisning/SKK/avelsdata

Registrering.

  Antal registrering/år   2014   2015   2016   2017   2018 
Tikar (varav importer)     64  ( 14)    83   ( 9)    110  ( 13)    94   ( 7)    90  ( 10) 

Hanar (varav
importer)     46   ( 2)    72   ( 9)    104   ( 5)    101  ( 13)    82   ( 6) 

Totalt     110 ( 16)    155  ( 18)    214   ( 18)    195   ( 20)    172   ( 16) 

Inavelsgrad

  2014   2015   2016   2017   2018   2019 
Inavelsgrad   1,6 %   2 %   0,8 %   1,8 %   0,7 %   -

Rasens genomsnittliga inavelsgrad. Beräknad över 5 generationer.

Avelskommitté för Pembroke
Sammankallande: Karin Jansson, avgick 18/10
Övriga medlemmar: Lisbeth Nilsson och Ulla von Wowern
Verksamhet 2018: Ledamöter

Under verksamhetsåret har avelskommittén bestått av följande
ledamöter: Carin Jansson (avgick under hösten), Lisbeth
Nilsson (hela året), Ulla von Wowern (hela året), Joel Waeles
(endast kort period under hösten).
Marie Nilsson har under hösten anmält intresse för att handha
utställningskritiken med tillhörande statistik.

Ärenden
Avelskommittén har med anledning av inkomna ärenden samt
behov av diskussion avseende övriga aktiviteter haft fyra
telefonmöten under året. Ett ärende har under hösten
ingående behandlat ett inkommet brev vilket avsåg avvikelser
inom avel. Svar har gemensamt avgivits av samtliga under året
verksamma ledamöter i kommittén.

Aktiviteter
Avelskommittén har deltagit i planeringen av och aktivt deltagit
i Uppfödar- och Medlemsmöte i Göteborg den 24 feb. samt i
Gränna den 27 okt. Mötena har skett i gott samarbete med
avelskommittén för Cardigan. Båda mötena har varit väl
besökta och ett antal deltagare har uttryckt förhoppningar om
fler möten framöver.
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Motion
Till SWCKs årsmöte 2018 har av Lisbeth Nilsson och Ulla von
Wowern inlämnats en motion ang. obligatorisk ögonlysning av
Pembroke. Föreslaget var att Pembroke, i likhet med Cardigan,
skall vara ögonlysta efter 24 månaders ålder för att få
valphänvisning via SWCK. Anledningen till önskemålet om den
förändrade tidsgränsen var att man vill förebygga ärftlig
katarakt. Motionen bifölls.

Enkät
Avelskommittén har beslutat att under våren 2019 till samtliga
uppfödare av Pembroke skicka ut en enkät med förfrågan om
hur många kryptorchida hanar som fötts under åren 2013-
2017. Syftet med enkäten är att få en uppfattning om
avvikelsens omfattning samt om det utgör ett större problem
för rasen. Enkäten kommer även att omfatta totalt antal kullar
som uppfödaren haft, hur många hanar totalt som fötts samt
hur många av dessa som vid ett års ålder varit kryptorchida.

Ekonomi
Inför budgetår 2019 kommer avelskommittén av SWCK att äska
summan SEK 5000 för verksamhetsanknutna aktiviteter.

Valphänvisning
Ansvarig: Borghild Wellström
Verksamhet 2018: Även under detta år har antalet förfrågningar ökat, både vad

gäller valpar och omplaceringar. Den mesta ökningen har även i
år gällt pembrokevalpar. En anledning därtill torde vara att det
är färre uppfödare av pembroke än av cardigan, samt att det
finns färre aktuella hemsidor. Några av de som hör av sig är
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 har gjort. Finns det
något roligare än ”corgiprat”?
Min förhoppning för detta år som valphänvisare, var att fler av
SWCKs uppfödare skulle använda sig av klubbens
valphänvisning. Tyvärr blev det inte så, under året har det varit
väldigt få (godkända) valpkullar anmälda till SWCK (ca 4 card
och 1 pem). Med anledning härav avsade jag mig uppdraget
som valphänvisare per 2018-08-27, då det inte längre kändes
meningsfullt. Dessutom var det väldigt tråkigt att inte kunna
hjälpa de valpintressenter som hörde av sig.



SVENSKA WELSH CORGI KLUBBEN

Svenska Welsh Corgiklubben org nr 822004-0151

9

PR/Info
Ansvarig: Annika Sielck
Verksamhet 2018: Har ansvarat för information och PR för klubben samt att 

marknadsföra SWCK på mässor och större hundutställningar.

Utställningskommitteé
Ansvarig: Jennica Skoglund
Medhjälpare: Marina Augustsson (tom Falköping), Ammi Aro, Malin Eriksson
Verksamhet 2018: Tack till alla er som på ett sätt eller annat har bidragit till 2018 års

utställningar. Det är mycket jobb med och runtomkring
utställningarna och vi uppskattar all hjälp som vi i kommittén har fått.
Skk’s internetanmälan som vi har använt oss av sedan 2017 har
fortsatt underlättat arbetet för kommittén så att vi har kunnat lägga
mer kraft på andra bitar inom utställningsverksamheten. Malin
Eriksson skänkte under 2018 en skrivare till utställningskommittén.
Den ska stå hos Jennica Skoglund och används bla till att skriva ut
listor, dokument och nummerlappar.
Under året har vi haft ett fortsatt bra samarbete med våra sponsorer
Agria, Nutrolin, och Arken Zoo i Borås. Liksom tidigare år har vi även
haft ett flertal privatpersoner och kennlar som har skänkt gåvor och
de har alla bidragit till våra välfyllda prisbord. På Mössebergs
Camping och Stugby i Falköping gick årets första specialutställning av
stapeln under samma helg som aktivitetshelgen anordades. Domaren
Nils Molin var inbjuden att döma. 71 st hundar – 31 st Welsh Corgi
Pembroke (varav 6 st valpar) och 40 st Welsh Corgi Cardigan
(varav 5 st valpar) - anmälde sig för att bli bedömda av honom.
Cardigan stod först på tur att beträda ringen och till BIR-valp utsågs
Migeva Urban Legend, ägare Carina Domduvil och BIM-valp Wisiowi's
A Ment To Be, ägare Margareta Nordlöf. BIR bland de vuxna blev
DK UCH SE UCH Cardax Wincent, ägare Margareta Widin och
vinnande tik fann domaren i C.I.B. NORD UCH Carddicted Jelly Bean,
ägare Zita Lundahl som blev BIM. Certet bland hanarna gick till SE V-
18 Major Point Kingstone, ägare Ingvild Ruud och tik-certet togs av
SE UCH Possible's Georgia Of Dharma, ägare Helena Olsson. R-certen
gick till Tiwedas Doobidam Doobido, ägare Minna Linefjord och
SE JV-17 SE UCH Carddicted Qwerty, ägare Kajsa Brammås. Bästa
veteran blev SE UCH SE VV-16 SE VV-17 All Trade Suger and Spice,
ägare Malin Eriksson. Utställningsdagen fortsatte med Welsh Corgi
Pembroke där Pemberwood’s Nitra, ägare Marika Skau blev BIR-valp
och Jycklarens Rufio, ägare Elisabet Tornberg blev BIM-valp. Som BIR
stod slutligen C.I.B NO UCH SE V-14 SE VV-17 Zodia’s Leo, ägare
Monika Johansson medans SE UCH Stora Björns Arsénika, ägare Eva
Granlund blev BIM. Certen delades ut till Sävsholm's Son Of Grim och
Älvdrottningens Fire Fly, som båda ägs av Helena Petersson. R-certet
på hanhundsidan gick till SE UCH Try To Steal A Fiery Kiss, ägare
Helena Robertsson medans det på tiksidan gavs till RLD F RLD N
Jycklarens Salsa, ägare Angelica Nilsson. 
Bästa veteran blev C.I.B NO UCH SE V-14 SE VV-17 Zodia’s Leo,
ägare Monika Johansson.
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FINALRESULTAT FALKÖPING 2018-05-12
BEST IN SHOW BIS-1 C.I.B NO UCH SE V-14 SE VV-17 Zodia’s Leo BIS-2
DK UCH SE UCH Cardax Wincent BEST IN SHOW avelsgrupp BIS-1
Tricktrail’s Ariosa BEST IN SHOW valp BIS-1 Migeva Urban Legend
BIS-2 Pemberwood’s Nitra BEST IN SHOW veteran BIS-1 C.I.B NO UCH
SE V-14 SE VV-17 Zodia’s Leo BIS-2 SE UCH SE VV-16 SE VV-17 All
Trade Suger and Spice Efter en lång varm sommar så var det dags för
årets andra specialutställning som hölls i Gimo där klubben hade hyrt
in sig på Gimo Ridklubb. I ridhuset bjöds det på lä från kalla
höstvindar och ett välutrustat kök för cafeteriaverksamheten. Dagen
efter vår utställning kunde man även ställa ut på SKK’s nationella
utställning i Gimo. Inbjuden att döma SWCK’s utställning var Marit
Sunde från Norge. Totalt anmälde sig 27 st pembrokes (varav 7 st var
valpar) och 36 st cardigans (varv 7 st var valpar) till utställningen. Den
här gången var det Welsh Corgi Pembroke som stod först på tur. Till
BIR valdes Red Royalty's Donatella Versace, ägare Jennica Skoglund
medans Olve Plyushevyi Volk, ägare Anna Ek, blev BIM. Båda dessa
hundar tog även varsitt cert. R-CERT på tiksidan gick till Tricktails
Ariosa, ägare Jennica Skoglund. Inget r-cert delades ut bland hanarna.
BIR bland Welsh Corgi Cardigan blev SE UCH Cardax Serena, ägare Eva
Sahlin medans BIM-rosetten togs om hand av Fromax Phoenix
Fawkes, ägare Andrea Bylander. Fromax Phoenix Fawkes fick även
hanhundscertet och tikarnas cert delades ut till Dantalian's Winter
Wish, ägare Sofia Berg. SE JV-17 SE UCH Carddicted Qwerty, ägare
Kajsa Brammås fick R-cert. Inget r-cert delades ut på hanhundssidan.
FINALRESULTAT GIMO 2018-09-08
BEST IN SHOW BIS-1 SE UCH Cardax Serena BIS-2 Red Royalty’s
Donatella Versace BEST IN SHOW Veteran BIS-1 SE UCH Cardax
Serena BIS-2 C.I.B. FI UCH NORD UCH Siggen’s Hermine
BEST IN SHOW Uppfödare BIS-1 Kennel Cardax
Efter utställningens slut samlades ett 15-tal utställare för en mycket
uppskattad gemensam middag. Året för utställningkommittén
avslutades med ett möte hemma hos Ammi Aro i Stockholm, där vi
ägnade huvuddelen av kvällen åt att planera kommande utställningar
och diskutera olika idéer om hur vi ska locka ännu fler att ställa ut på
klubbens specialutställningar. Glädjande nog hade par- och
specialklasserna tillika Barn med hund en del deltagare i år och vi
hoppas att den uppåtgående trenden fortsätter även 2019.
Stort grattis till alla som rönt framgångar på 2018-års utställningar,
väl mött under 2019!

Webansvarig
Ansvarig: Helen Henriksson (till okt), Caroline Järnbröst (fr oktober)
Medhjälpare: Borghild Wellström (till oktober)
Verksamhet 2018: Fram till byte av webmaster fortlöpte arbetet med hemsidan som

tidigare. I samband med byte av webmaster i oktober uppdaterades
hemsidan och fick ett nytt utseende som förhoppningsvis gjort det
lättare för besökarna att hitta den information de vill få. Under
perioden november-januari har hemsidan haft ca 8000 unika
besökare och hela 26 500 besök. Flest träffar har de sidor som riktar
sig till den som vill köpa corgi.
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WCP redaktion
Redaktör: Caroline Järnbröst
Övriga i Redaktionen: Cecilia Andersson Bergstrand, Jennifer Arnqvist & Johanna

Håkansson
Verksamhet 2018: Tidningen har utkommit med 4 nummer under 2018. Sedan nr

2/2018 har redaktionen varit förstärkt av CAB, JA och JH.
Tidningen har innehållit bl.a. information från styrelsen och
kommittéer. material från medlemmar, och diverse
inbjudningar till årets händelser. Vissa nummer har varit svåra
att fylla då inget material inkommit annat än det vi i
redaktionen själva skapat. Material har främst efterfrågats på
Facebook och i tidningen.

Mässansvarig
Sammankallande: Annika Sielck
Medhjälpare: Cor van der Beek
Verksamhet 2018: 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: Cor van der Beek
Medhjälpare: Sara Rosenberg
Verksamhet 2018: Vallningskommite hade en läger i Mulljötrakten. Vi har vallat

båda får och kor. Härligt att se att hos de flesta corgisar
instinkten sitter kvar. Läger är bara för att prova på vallning och
kolla lite vilken vallningsegenskaper hundar har. Vill man ha en
duktig vallhund då behöver man fortsätta efter läger med
mycket träning. Några individer måste man stimulera lite i sitt
vallning. Andra behöver man bromsa. Då ser man och förstår
man att en corgi är en hund med energi . Vi tycker ofta att
hunden blir lugnare och mer till rätta bland kossar än hos får. Vi
vill gärna fortsätta med vallningsläger i landet i framtiden.

Aktivitetshelgen
Ansvarig: Sandra Fäger
Verksamhet 2018: Aktivitetshelgen gick av stapeln 10-13 maj. Den röda tråden sedan

tidigare fanns kvar, med både tid och möjligheter att få umgås. Dels
genom våra gemensamma grillkvällar, men också genom de
aktiviteter som erbjöds. Några passade på att knyta snuffelmatta och
många deltog både på utställningsträning, tipspromenad och södra
Sveriges snabbaste corgi. Under lördagen bjöds det på klubbens
rasspecial med många besökare. 
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Årets Corgi
Ansvariga: Agneta Palmkvist och Christina Eriksson
Verksamhet 2018: De kategorier som premieras är följande:

* Rallylydnad
* Lydnad
* Agility/Hopp
* Bruks
* Nosework
* HTM/Freestyle
* Viltspår
* Aktivaste Corgi
* Utställnings Corgi
* Corgi veteran
* Avelstik, avelshane och uppfödare
Nytt för 2018 är HTM/Freestyle och viltspår. Under 2018 har
drygt 500 tävlingsstarter gjorts i ovanstående kategorier under
2018. En motion är sammanställd till årsmötet 2019, angående
hävning av regeln att minst 5 ekipage/ kategori/ras ska ha
skickat in sina resultat för att kategorin ska premieras med en
rosett. Under 2018 har gruppen ”Aktiva Corgis” startats på
Facebook. En grupp med mycket trevlig stämning där man
gärna delar med sig av tex. träningstips och tävlingsresultat.

Webshop
Ansvarig: Annette Jonasson
Verksamhet 2018: Det har sålts lite saker ur webshopen inte mycket dock.

Medlemmar
Ansvarig: Marie-Louise Westerdahl
Verksamhet 2018: Sedvanlig verksamhet med att välkomna nya medlemmar samt

att ta kontakt med nya Corgiägare för att informera dem om
Swck.

Regionombud
Sammankallande: Helena Petersson
Övriga Regionombud: Finns i nästan var och en av våra regioner se resp. region.
Verksamhet 2018: Det har varit aktiviteter i några av våra regioner under året. 

Det varit Corgiträffar med olika aktiviteter och 
Corgipromenader, men även vår årliga Aktivitetshelg har
anordnats.
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MEDLEMMAR
Medlemsutveckling 2012 – 2018

År 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Familjemedlemmar 69 61 53 47 38 33 32
Hedersmedlemmar 6 4 4 4 5 5 5
Utländska Fullbet. 28 27 8 8 4
Utland valpmedlem 1 1
Valpmedlemmar 63 132 5 66 63
Svensk Hundungdom 9 10 6 6 6
Tot Fullbet. Fr. Sverige 407 348 437 444 471
Totalt ant. medl. 31/12 588 611 563 541 499 563 582

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! Och även i år hade vi 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 på Kristihimmelsfärdshelgen. Även den mycket
uppskattad! Sandra Fäger höll i den även 2018 och det blev kanonbra!

Vi har också haft två utställningar 2018, den första i maj i Falköping i samband med vår
aktivitetshelg. Den andra utställningen hade vi i Gimo i september. Båda hade mycket bra
med anmälningar och var mycket väl genomförda! Utställningskommittén har utökats med
Ammi Aro och Malin Eriksson så nu har Jennica Skoglund lite mer hjälp.

Vallningskommittén med Cor van der Beek i spetsen och tillsammans med Sara Rosenberg
Kvist, har haft ett mycket uppskattade vallningsläger, roligt att det finns intresse för detta!

Vi har också 2 eldsjälar i Stockholmsområdet, Janna och Siri Myhre. I år arrangerade de en
helgkurs i spår som var mycket uppskattad. De anordnade också en Rallylydnadskurs men
den blev tyvärr inställd pga för få anmälda.
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Vår infosida på Facebook ökar stadigt och är nu uppe i över 900 medlemmar. Vi har också ett
Nyhetsbrev som snabbt har blivit populärt, nu är det en bit över 100 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. Vi har fått en del nya men behöver fler.

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.
Så har du idéer, åsikter eller förslag så tveka inte att ta kontakt med styrelsen eller någon av
kommittérna.
Vi ser alla fram emot ett nytt verksamhetsår där vi arbetar tillsammans för våra härliga
hundar!

Styrelsen för SWCK
 Den 23 mars 2019

Monika Johansson Annika Sielck Fia Nilsson
Ordförande Vice Ordförande Sekreterare

Marie-Louise Westerdahl Anette Nordenstad Janneke Plomp
Kassör Ordinarie ledamot Ordinarie ledamot

Angelica Nilsson Josefin Hermansson Linda Lindekrans
Ordinarie ledamot Suppleant Suppleant
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MÅL OCH VERKSAMHETSPLAN FÖR 2019

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: 1. Säkra klubbens fysiska dokumentation för eftervärlden.
Plan: 1. Deponera de äldsta delarna av dokumentationen på Riksarkivet där de kan

vara tillgängliga för allmänheten via internettjänster.

Info-PR
Delmål: 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
Plan: 1. Skicka ut WCP samt att till nya medlemmar skicka information om vår

klubb.
2. Ha SWCK montrar på mässor och större hundutställningar i Sverige (Solvalla

Djurens Dag, Stockholms Hundmässa, MyDog och Malmö Djurens Dag).
3. Fortsätta att skicka ut nyhetsbrevet.

Klubbtidningen Welsh Corgi Prat
Delmål: 1. Utkomma med 4 nummer under året.(mars, juni, september, december)

2. Publicera varierat material
Plan: 1. Förlänga tiden för manusstopp till 10e istället för 1a (februari, maj, augusti,

november) för att kunna få in ännu mer material till respektive nummer.
2. Aktivt söka material till tidningen via olika kanaler.
3. Som redaktion producera eget material till tidningen.’
4. Ta fram en SWCK-kalender liknande den för 2018 med användning av

medlemmarnas bilder.
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Vallningskommitté
Delmål: 1. Sprida kunskap och information om vallning.
Plan: 1. Arrangera minst ett vallningsläger per år.

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
och
Pembroke:

          Medlems- och uppfödarmöte i samarbete med AKP/avelskommittén för
pembroke

          – april 2019
          – oktober 2019

Corgiinformatör
Delmål: 1. Sprida kunskap och information om corgiraserna.
Plan: 1. Tillgänglighet så att valp/hundköpare kan informera sig raserna.

Aktiviteter
Delmål: 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.

3. Genomföra klubbens aktivitetshelg
4. Locka gäster med stor variation av intressen.

Plan: 1. Göra mer PR för aktiviteterna samt försöka samordna ett medlemsmöte
under året.

2. Arrangera en aktivitetsträff under Himmelsfärdshelgen på Mullsjö camping
3. Sprida information om helgen genom klubbens olika kanaler. 
4. Ha ett lagom varierat program på vår aktivitetshelg, som inbjuder både till

samvaro med varandra, som med våra hundar.

Utställning
Delmål: 1. Väcka intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt sunda och

exteriört fullgoda rasrena hundar.
Plan: 1. Under året arrangeras två rasspecialutställningar. Den första kommer att

vara på Öland, Eriksöre Camping, 18/5.
Domare kommer att vara Astrid Lundava, Estland. 
Den andra specialen är i Morokulien 3 augusti där cardigan döms av Barry
Coulson, Kennel Woodhenge. Han kommer även att döma även BIS-valp och
BIS-avelsgrupp. Peter Clifton, Kennel Joseter, dömer pembroke och även
BIS, BIS-uppfödare och BIS-veteran.
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IT - swck.org
Delmål: 1. Göra viktiga delar av swck.org tillgänglig för utländska besökare.

2. Hålla swck.org uppdaterad med aktuell information.
Plan: 1. Översätta viktiga delar av swck.org till engelska.

2. Kontinuerlig kontakt med styrelsen och kommittéer för att få aktuell
information.

3. Swck.org uppdateras (vid behov) minst en gång/vecka.

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

Kennelfullmäktige.

Utmärkelser
Delmål: 1. Att uppmuntra medlemmarna till att bli aktiva Corgiägare.

2. Uppmuntra fler aktiva corgiägare på tävlingsbanorna att rapportera in sina
tävlingsresultat till SWCK.

Plan: 1. Fortsatt premiera ekipage som rapporterat in sina resultat i ovanstående
kategorier.

2. Att dela ut utmärkelser i följande olika klasser inom SWCK:
* Rallylydnad
* Lydnad
* Agility/Hopp
* Bruks
* Nosework
* HTM/Freestyle
* Viltspår
* Aktivaste Corgi
* Utställnings Corgi
* Corgi veteran
* Avelstik, avelshane och uppfödare

SWCKs regioner
Delmål: 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. Öka informationen om aktiviteter och ”feedback”.
4. Öka antalet regionombud.

Plan: 1. Se ”Verksamhetsplanering regionsvis”.
2. Att Regionombuden tar initiativ till aktiviteter, samt tar emot förslag på
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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.

4. Gå ut med efterlysning på Facebook, hemsidan och WCP.

Medlemsavgift
Styrelsen vill föreslå Årsmötet att Medlemsavgifterna förändras enl inlämnad motion nr 3.

Avelskommittén för Pembroke
Verksamhetsplan för år 2019
Ledamöter
Avelskommittén består i skrivande stund av följande ledamöter: Lisbeth Nilsson och Ulla von
Wowern.
Marie Nilsson har under hösten 2018 anmält intresse för att handha utställningskritiken med
tillhörande statistik. Vår förhoppning är att hon framgent vill fortsätta att vara behjälplig
med denna tjänst.
Avelskommittén är i stort behov av fler ledamöter med gedigen kunskap om rasen. Ett stort
behov finns även av ett avelsråd som kan och vill ta ansvar för rasen under en längre
tidsperiod.

Ärenden
Avelskommittén kommer fortsatt att skyndsamt behandla inkommande ärenden och avge
svar. Kontakt kommer att tas med i ärendet kunniga personer om de nuvarande
ledamöterna inte anser sig kunna ge adekvat svar på frågorna.

Aktiviteter
Avelskommittén kommer att deltaga i planeringen av och aktivt deltaga i Uppfödar- och
Medlemsmöte under våren och hösten 2019. Prel. datum och plats för mötena är den 13
april i Gränna och den 19 oktober i Göteborg. Ämnen för mötena är ännu inte bestämda
men kommer att ske i samråd och i gott samarbete med avelskommittén för Cardigan.
Mötena har hittills varit väl besökta och ett antal deltagare har uttryckt förhoppningar om
fler möten framöver. Vår målsättning är att under mötestiden ge deltagarna goda
möjligheter att diskutera såväl större övergripande frågor som mindre problem inom den
egna aveln eller hos den enskilda hunden. Avelskommittén uppmuntrar till en öppen och fri
diskussion mellan deltagarna.

Motion
Till SWCKs årsmöte kommer, om behov föreligger, att inlämnas motion.

Enkät
Avelskommittén har beslutat att under våren 2019 till samtliga uppfödare av Pembroke
skicka ut en enkät med förfrågan om hur många kryptorchida hanar som fötts under åren
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2013-2017. Syftet med enkäten är att få en uppfattning om avvikelsens omfattning samt om
det utgör ett större problem för rasen. Enkäten kommer att omfatta totalt antal kullar som
uppfödaren haft, hur många hanar totalt som fötts samt hur många av dessa som vid ett års
ålder varit kryptorchida.

Ekonomi
Inför budgetår 2019 kommer avelskommittén av SWCK att äska summan SEK 5000 för
verksamhetsanknutna aktiviteter.

Verksamhetsberättelse regionombud  2018

Redovisning från regionombuden

Södra skåne:
Har tyvärr inte svarat, letar nytt ombud.

Norra skåne/Blekinge:
Planerade en träff i våras med promenad och om folk var intresserade så skulle vi även ha
utställningsträning. Tyvärr kom inga.
Planering för 2019 är promenader som ska komma ut på facebook när det planeras.

Halland:
Regionombudansvarig letar nytt ombud.

Kalmar/Kronoberg:
Tyvärr inte haft några träffar 2018.
Planer för 2019 är promenader som kommer ut på facebook när det planeras.

Älvsborg:
Har haft corgiträff den 14 juli i Sikhall strax borr om Vänersborg. Vi var ca 5 st som kom.
Till 2019 planerar jag minst 4 st corgiträffar/promenader. (Ca 1 per kvartal) den kommer
vara i Trollhättan med omnejd. Finns lite lösa funderingar på en träningshelg, men den ligger
på planeringstadiet för 2019 eller 2020.

Göteborg/Bohuslän:
Har tyvärr inte svarat.

Skaraborg/Jönköping:
Har inte haft någon aktivitet 2018.
Regionombudansvarig letar nytt ombud.

Östergötland:
Förra året hände inget i swcks regi, men ska försöka styra upp något till sensommaren!

Gotland:
Regionombudansvarig letar nytt ombud
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Värmland/Dalsland:
Har tyvärr inte svarat

Mälardalen:
Har inte haft några aktiviteter i swck regi.

Västmanland:
Har haft en träff med tipspromenad priser och hyrt lokal och instruktörer foder föreläsning.
Kommer ha en träff i vår i Gävle eller Västerås som jag kommer att fixa info till våran corgi
tidning.

Hälsingland/Gävleborg/Dalarna:
Regionombudansvarig letar nytt ombud

Jämtland/Västernorrland:
Här hade vi den årliga träffen första lördag i juni, reportage i corgi tidningen.

Västerbotten/Norrbotten:
Regionombudansvarig letar nytt ombud

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL STYRELSEVAL 2019

Ordförande (mandatperiod 1 år): Monika Johansson (omval 1 år)

Ledamot (mandatperiod  2 år): Angelica Nilsson (omval 2år)

Ledamot (mandatperiod 2 år): Annette Nordenstad ( omval 2år)

Ledamot (mandatperiod 2 år): Josefine Hermansson (nyval 2 år)

Suppleant 1 Johanna Gull  (nyval 1 år)

Suppleant 2 Anders Duvborn (nyval 1 år)

Janneke Plomp, Marie-Louise Westerdahl  och Fia Nilsson har ett år kvar av mandatperioden.

Ordinarie revisorer : Gunnel Samuelsson (omval), Simon Wancke (omval)

Revisorssuppleanter 1 år: Ulla Therman , Andrea Bylander (båda omval)

Valberedningen 2019

Cor van der Beek (Sammankallande)

Malin Eriksson

Lena Abrahamsson
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Motioner
Motion 1

Förslag om ändring av regel för premiering av årets corgi i agility, lydnad, rallylydnad,
nosework och bruks.

Nuvarande regel
Om resultat rapporteras in för färre än fem hundar per ras i någon av grenarna, sammanställs
en gemensam resultatlista för Pembroke och Cardigan och endast en rosett delas ut i den
grenen.

Förslag på ändring
Oavsett hur många hundar per ras vars resultat rapporteras in ska varje ras premieras med en
rosett, i varje gren. Ingen gemensam resultatlista ska sammanställas även om det är färre än
fem hundar.

Argument
* Fler och fler corgiägare är aktiva med sina hundar i ovanstående grenar. Mer än 400
registrerade resultat i SBK tävling mellan januari och september 2018. Detta bör
uppmärksammas.
* Denna ökning gör att Corgi-raserna blir mer synliga ute på tävlingar landet runt vilket är en
fantastiskt fin reklam för raserna.
* Många har valt att tävla för SWCK vilket framkommer tydligt i startlistor och resultatlistor.
Detta bör klubben visa sin uppskattning för.

* Ägare som lägger ner många många timmars träning med sin hund för att kunna tävla bör
uppmuntras oavsett hur många andra som rapporterar in sina resultat.
* Det är mer motiverande att skicka in sina tävlingsresultat för året om man vet att det finns
en chans till premiering.
* Regeln om minst tre hundar i varje ras annars slås resultatet ihop för de båda raserna,
förekommer inte i utställningsgrenarna. Det bör vara konsekvent oavsett om man tävlar i
utställning eller andra grenar

Christina Eriksson
Styrelsen föreslår Årsmötet att bifalla motionen.
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Motion 2

Motion ang listresultat SWCK

Förslag om hur listornas regler kan ändras och hur premiering av båda Corgi raserna i årets
corgi, Rallylydnad, Lydnad, Agility, Nosework och Bruks borde gå till.

Nuvarande regel
Skulle färre än fem resultat skickas in per ras (Cardigan/Pembroke), oavsett vilken gren,
kommer inte någon lista att sammanställas för den rasen utan alla resultat slås då ihop till en
(1) gemensam lista. Endast en (1) premieringsrosett kommer delas ut till den rasen med flest
poäng i varje tävlingsgren.

Vad kan ändras?
Varje ras borde få sin egen lista i alla grenar, oavsett hur många resultat som skickas in.

Argument

* För att gynna rasernas tävlingsekipage ska listorna rättvist fördelas mellan raserna i varje
gren för att motivera fler till att tävla och skicka in resultat till klubben. En ökad chans till
premiering kommer leda till detta.

* Med takt att raserna växer kommer fler och fler börja tävla, att uppmärksamma och ge chans
till ev belöning kommer att motivera fler ekipage att vända sig till klubben och vara aktiva
med sina hundar.

* Klubben bör visa uppskattning för sina ekipage som är ute och gör fin reklam för raserna på
alla sorters tävlingar, oavsett ras.

* I en del grenar är det så få som tävlar till att börja med (t.ex Bruks), och då är det en mycket
liten chans att komma i en egen lista och därmed mycket liten chans till premiering. Detta är
inte motiverande för de som tävlar och lockar inte heller fler till att delta, när de ser att
chanserna är så små.

* Ägarna lägger ner mycket tid och pengar på att träna, aktivera och tävla med sina hundar.
Att visa uppskattning för alla ekipage är viktigt oavsett hur många andra med samma corgiras
skickar in resultat.

* Att få en hund redo för tävling kräver mycket tid och pengar. Större chans till premiering
ger motivation till att fortsätta.

* Regeln finns inte i utställningsgrenen, samma sak borde gälla för alla oavsett om det är
utställning eller någon av de olika tävlingsgrenarna ekipagen deltar i.

Sandra Svensson

Styrelsen föreslår Årsmötet att bifalla motionen.
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Motion 3

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:-.

Styrelsen har på Årsmötet 2018 uppdrag gjort en undersökning både via mejl och via
Facebook hur stort intresset är från medlemmarna med en digital tidning.
Resultat: Digital 123 röster Papper 52 röster.

Som synes en klar majoritet var för en digital tidning.

Se nedan en budget där vi räknat på olika alternativ.

Styrelsen föreslår Årsmötet att bifalla motionen.

Om den bifalles så skall man välja om man vill ha den digital, gör man inget val får man den
på papper.
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Motion 4

På medlemsmötet i oktober 2018 framkom det önskemål från medlemmarna om att ändra
på valphänvisningen. 
Dagens regler ser ut så här:

Krav för valphänvisning
Följande krävs för att få valphänvisning genom SWCK:
– Skall uppfylla SWCKs krav på uppfödare
– Uppfödaren skall vara medlem i SKK och SWCK.
– Skall i avel endast använda hundar som vid officiell utställning minst har fått kvalitetsbedömningen
VERY GOOD
– Avelsdjur skall vara ögonlysta inför parning och då tidigast vid 24 månaders ålder.
– (End. Cardigan) Föräldradjuren skall vara fria från PRA. Kunna visa upp resultat ihop med intyg, där
hundens identitet är styrkt, på resultat av DNA-test eller härstammar från fria linjer genom blodtest
enligt av SKK godkänt laboratorium.
Så här föreslår vi att de nya reglerna ska se ut:

Krav för valphänvisning
Följande krävs för att få valphänvisning genom SWCK:
– Skall uppfylla SWCKs krav på uppfödare
– Uppfödaren skall vara medlem i SKK och SWCK.
– Skall i avel endast använda hundar som vid officiell utställning minst har fått kvalitetsbedömningen
VERY GOOD
– Avelsdjur skall vara ögonlysta inför första parningen och då tidigast vid 24 månaders ålder blir
grönmarkerade. Ej ögonlysta eller ögonlysta innan 24 mån ålder blir   rödmarkerade.
– (End. Cardigan) Föräldradjuren skall vara fria från PRA. Kunna visa upp resultat ihop med intyg, där
hundens identitet är styrkt, på resultat av DNA-test eller härstammar från fria linjer genom blodtest
enligt av SKK godkänt laboratorium.
Ändringen står i kursiv stil och i praktiken blir det två färger på godkända kullar gröna som
uppfyller alla kraven och röda som uppfyller alla krav förutom ögonlysning. 

Avelskommittén för Cardigan och Pembroke

Styrelsen föreslår Årsmötet att bifalla motionen.
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