
Svenska Welsh Corgi Klubben 
Protokoll styrelsemöte 

Mötesdatum: 1 mars 2020 
Tid: 19:30 
Telefonmöte 
 
Närvarande: Monika Johansson, Fia Nilsson, Johanna Gull, Annette Nordenstad, Gunnel 
Samuelsson, Anders Duvborn, Angelika Nilsson, Janneke Plomp,  
Inte närvarande/anmält förhinder: Josefine Hermansson,  
 
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 Fia Nilsson 
 
4. Justering av dagordningen 
Dagordningen godkändes 
 
5. Motioner 

1. Styrelsen håller med i sak, men anser att de inte kan påverka reglementet angående 
vilka som får lov att utbilda nya domare då det helt ligger i reglementet hos SKK. 
Rekommenderar att motionen avslås.  

2. Då det är svårt att få ihop aktiva människor till styrelsen som det är tror vi att det 
kommer vara nära på omöjligt att få ihop det i tre delar, speciellt iom att vi inte ens 
har regionombud i hela landet. Vi uppmuntrar däremot engagerade personer att 
anordna de aktiviteter de saknar, oavsett plats i landet. Styrelsen rekommenderar att 
motionen avslås.  

3. Svår fråga, det är viktigt med både utseende och mentalitet. Positiva till hennes 
motion, men osäkra på hur det skulle kunna implementeras. Vill gärna återremittera 
det till henne om hur det ska lösas praktiskt, men för i år rekommenderar vi att 
motionen avslås. 

 
6. Budget 
Behöver korrigeras, mailas till styrelsen som sedan godkänner via mail.  
 
7. Årsmöteshandlingar 
Godkännes förutom budgeten enligt punkt 6. Budget ovan. 

- Antal årsmöteshanlingar, skriver enbart ut ett fåtal pga miljöskäl. Kommer läggas ut 
info om att ta med egen om man vill ha.  



 
8. Övriga frågor 

- Papperscorgis, vem kan ta med sig? Monika tar kontakt.  
- Avelskommitteens möte med SKK. Fia informerar om heldagen med två sakkunniga 

om ledhälsa. Summering är att vi har en frisk ras men förslag finns att hundägare på 
en treårsbasis frivilligt röntga för att få ett underlag för vidare 
avelsrekommendationer. Inväntar vidare information från SKK.  

- Vidare information och diskussion angående PDA, hjärtsjukdom.  
- Disciplinnämnden.  
- Ansökan till exteriördomare, Cathrin L-Westin. Problem med mail, mailar ut ansökan 

igen så att styrelsen så kan ta beslut så snart som möjligt.  
  
9. Mötets avslutande 
 
Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat. 
 
Vid protokollet: Johanna Gull         Mötesordförande: Monika Johansson 
 
___________________________ ____________________________ 
 
Mötesjusterare: Fia Nilsson 
 
___________________________ 


