
SVENSKA WELSH CORGI KLUBBEN 
Protokoll från styrelsemöte 
 
Mötesdatum: 9 oktober 2019 
Tid: 19:00 
Plats: Telefonmöte 
 
Närvarande: Monika Johansson, Fia Nilsson, Janneke Plomp, Johanna Gull, Anders 
Duvborn,  
Inte närvarande/anmält förhinder: Josefine Hermansson, Gunnel Samuelsson, Annette 
Nordenstad 
 
1. Mötets öppnande  
Ordförande förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna. 
 
2. Val av sekreterare 
Till sekreterare valdes Johanna Gull. 
 
3. Val av justerare 
Till justeringsman valdes Janneke Plomp. 
 
4. Justering av dagordningen 
Dagordningen godkändes. 
 
5. Föregående mötesprotokoll 
Föregående protokoll godkändes. 
 
6. Ekonomisk rapport 
Går igenom den ekonomiska rapporten. Några frågetecken kvarstår ang Morokulien som 
kvarstår till nästa möte då kassör ej kunde närvara idag.  
 
7. Inkommande post och utgående post 
Inkommande post:  

● Medverkan i serie om hundraser på Youtube: Beslutas inte vara aktuellt i dagsläget. 
Monika tar kontakt.  

● Medverkan i Härliga hund: Vi deltar gärna. Beslutas att uppfödare inte får delta, och 
att kennelnamn inte ska stå med. Intresseanmälan kommer läggas ut på Facebook 
och det kommer sedan lottas ut vilka som får delta. Fia meddelar kommitteerna och 
Monika lägger ut på Facebook.  

● Stockholms hundmässa är betalt dubbelt. Johanna tar kontakt med anordnare ang 
detta.  

● Märta Brandt (Sv. Hundungdom) vill utbilda sig till exteriördomare för våra raser? 
Godkänner! Monika meddelar.  

● Regelrevidering för utställning: Vi har inget att tillägga.  
 
Utgående post:  



- 
 
8. Kommittérapporter 
Avelskommittén 
Pembroke: Kull valpar taget på tik med ärftlig katarakt. Beslutas att avelskommiteen skapar 
en skrivelse som styrelsen skriver under och skickar in till SKK. Monika meddelar AKP.  
 
Inget rapporterat från Cardigan. 
 
Skrivelse har skickats till SKK ang HD på corgi-raserna inkl vetenskapliga artiklar om bl.a. 
grunda höftskålar.  
 
WCP redaktionen 
Inget rapporterat. 
 
Utställningskommittén 
Jubileumsutställning för NWCK 2021. Vi ställer oss positiva till att ha vår utställning med dem 
då. Monika meddelar.  
 
Förfrågan om att kassör skall ha hand om ekonomisk rapport. Godkänns, men 
utställningskommiteen behöver redovisa enligt tidigare styrelsebeslut, senast 14 dagar efter.  
 
Vallningskommittén 
Vallningslägret hos Cor var en succe! Planeras eventuellt fortsättningskurs och anlagsprov 
nästa år.  
 
Aktivitetskommittén 
Inget nytt.  
  
Webkommittén 
Inget rapporterat. 
 
PR o Mässansvarig 
Djurens helg blev jättebra, med positiva uttalanden om våra raser från Fredrik Steen och 
Anders Bagge.  
 
Nu planeras Stockholms Hundmässa och MyDog. Verkar vara tillräckligt med folk till Stora 
Stockholm redan.  
 
Christina har erbjudit sig att ha mäss-grejerna i sitt förråd. Vi tar tacksamt emot den hjälpen. 
Johanna tar kontakt med Christina och ordnar det praktiska.  
 
Vi behöver fler informationsblad till mässor. Kostnad 1100kr/500st. OK, Johanna ber 
Caroline beställa.  
 
Olika bord till montern diskuteras. Johanna kollar behov och återkommer.  



 
BPH-ansvarig 
Inget rapporterat.  
 
Facebook 
954 medlemmar. 
 
9. Övriga frågor 
Årsmötet flyttat till söndagen 22 mars 2020.  
 
Polisanmälan gällande bedrägeriet gjordes 9 oktober 2019.  
 
10. Nästa möte 
Fysiskt möte i Jönköping (Rosenbergsg. 6) den 10 november 12.00.  
 
11. Mötets avslutande 
Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat. 
 
 
Mötes ordförande: Monika Johansson 
 
____________________________ 
 
Vid protokollet: Johanna Gull  
 
___________________________  
 
Mötesjusterare: Janneke Plomp 
 
___________________________ 
 


