
Svenska Welsh Corgi Klubben 
Protokoll styrelsemöte 

Mötesdatum: 11 februari 2020 
Tid: 19:30 
Telefonmöte 
 
Närvarande: Josefine Hermansson, Monika Johansson, Fia Nilsson, Johanna Gull, Annette 
Nordenstad, Gunnel Samuelsson, Anders Duvborn, Angelika Nilsson, Janneke Plomp,  
Inte närvarande/anmält förhinder:  
 
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 Josefine Hermansson 
 
4. Justering av dagordningen 
Dagordningen godkändes 
 
5. Föregående mötesprotokoll 
Protokollet godkänns.  
 
6. Ekonomisk rapport 
Bokslut gjort och gås igenom, skickas till revisorer efter mötet.  
Kostnad från NWCK ang Morokulien har inkommit, Jennika får kolla upp och återkomma. 
Redovisning av valläger från i somras har inkommit.  
 
Gunnel har fått ytterligare ett bedrägerimail till synes från ordförande.  
 
7. Inkommande post och utgående post 
Inkommande post: 

1. Avisering inbetalning av medlemsavgifter för Sveriges Hundungdom, fjärde kvartalet.  
2. Corgis i papier maché tas gärna emot till årsmötet. Svarat och inväntar svar.  
3. Ansökan till exteriördomare, Cathrin L-Westin. Styrelsen läser igenom hela ansökan 

och svar ges så snart som möjligt.  
4. Avelskonferens 2020, mailat till avelskommiteerna.  
5. Polisanmälan har kommit tillbaka, nedlagd på grund av att brott ej kan styrkas.  

 
Utgående post:  

1. Disciplinnämndsärendet skickad per post.  



 
8. Kommittérapporter:  
 
Avelskommitté 
Medlem har meddelat problematik med flertalet drabbade kullar med hjärtsjukdomen PDA. 
Mycket allvarligt då det snabbt kan förstöra en hel ras enligt kontakt med professor som 
forskar om just detta, och därför krävs mer kartläggning. Avelskommiteen för Pembroke 
publicerar förfrågan om drabbade i WCP tillsammans med faktaruta.  
 
Fysiskt möte mellan avelskommiteerna ang SKKs förfrågan om höftproblematik inför mötet 
med SKK, heldag 26 februari. 
 
Planering inför kommande medlems- och uppfödarmöte:  

● 14 nov i Göteborgs brukshundsklubb. Förfrågan till SKK angående bidrag till 
föredraget är skickat. 

● Slutet av januari 2021, troligtvis i Askersund.  
 
WCP redaktionen 
Hela redaktionen väljer att avgå efter WCP nr 1.  
 
Utställningskommittén 
Föreslår att hålla utställningen i samband med aktivitetshelgen 2022, maj vid Herrfallets 
fritids- och konferensanläggning, Arboga. Önskemålet bifalles av styrelsen.  
 
Vallningskommittén 
Cor planerar vallningsläger både på får och kor.  
 
Webkommittén 
Inget rapporterat. 
 
PR o Mässansvarig 
Diskussion om förrådet i Stockholm pågår.  
Inget annat rapporterat.  
 
BPH-ansvarig 
Föreslagna datum för BPH för klubben: 9/5 eller 10/5.  
Planerar även BPH längre söderut till hösten.  
 
Facebook 
981 medlemmar. 
 
9. Övriga frågor 

- Diskussion angående Facebook-evenemang för årsmötet, tar bort evenamnget för 
årsmötet och behåller det för lunchen.  

- Förslag medlemsavgifter 2021 är samma som 2020, fullbetalande utland utan WCP 
325kr läggs till då den posten varit tom tidigare.  



- Budgetförslag till årsmöte. Skall renskrivas och sedan beslutas om.  
 
10. Nästa möte 
1 mars 2020 17:00 
  
11. Mötets avslutande 
 
Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat. 
 
Vid protokollet: Johanna Gull         Mötesordförande: Monika Johansson 
 
___________________________ ____________________________ 
 
Mötesjusterare: Josefine Hermansson 
 
___________________________ 


