Svenska Welsh Corgi Klubben
Protokoll styrelsemöte
Mötesdatum: 9 juli 2020
Tid: 19:00
Telefonmöte
Närvarande: Annette Nordenstad, Cor van der Beek, Eva Sahlin, Jennica Skoglund,
Johanna Gull, Josefine Hermansson, Victoria Axelsson,
Inte närvarande/anmält förhinder: Angelica Nilsson, Fia Nilsson,
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 Annette Nordenstad
4. Justering av dagordningen
Dagordningen godkändes.
5. Föregående mötesprotokoll
- Inga kommentarer.
6. Ekonomisk rapport
- Kennelannonser - lägga ut påminnelse på Facebook-sidan. Victoria tar hand om det.
- Aktivitetshelgen angående återbetalning. Ingen summa har gått till SWCK, så det är
inget som vi ska behöva kolla upp.
- Nytt bedrägeriförsök mot klubben. Inga pengar betalades ut.
7. Inkommande post och utgående post
Inkommande post:
1. Stockholms hundmässa, anmälan inte öppen ännu.
2. Sommarbrev från SKK - sammanfattningsvis max 50 personer och enbart aktiviteter
med “regional prägel”.
3. Förfrågan om årsboken från 50årsjubileumet. Vet ej om det finns kvar - Cor kollar
med FIa eller Monika.
Utgående post:
1. 8. Kommittérapporter:

Avelskommittée
- Inget rapporterat.
WCP redaktionen
- HD-rekommendationer.
- Diskussion om olika ämnen i artiklar - aktiviteter, intervjuer, BPH.
- Rallylydnad? -Johanna
- Presentationer av styrelsen.
- Artikel om smuggelhundar, Corona-valpar osv. Cor frågar Malin.
- TEstar några nummer med Moniqa som sammanställare av tidningen, deadline för
artiklar till kommande nummer är den 24/7.
Utställningskommittén
- Inget rapporterat.
Vallningskommittén
- Inget rapporterat.
Webkommittén
- Inget rapporterat.
PR och Mässansvarig
- Stockholms hundmässa - anmälan inte öppen ännu.
BPH-ansvarig
- Intresseanmälan till BPH på Öland utlagd på Facebook. Krav på regional prägel gör
det svårt med intressenter. Avvaktar med BPH till kommande år.
Aktivitetskommiteen
- Svårt med planer.
- Frågor till artiklar i WCP.
Facebook
1025 medlemmar.
9. Övriga frågor
- Bedrägeriärendet 2019.
Svårt att ta vidare då uppsåt saknades, vad vi vet. Det finns inget att vinna på det.
Fredrik Bruno, SKK, rekommenderade att lägga ner det från början, och juristen
rekommenderar inte heller att dra det vidare.
- Fysisk träff i augusti förhoppningsvis.
- Zoom gås igenom på fysiska mötet.
10. Nästa möte
Fysiskt möte 23 augusti i Jönköping.

11. Mötets avslutande
Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.
Vid protokollet: Johanna Gull

Mötesordförande: Cor van der Beek

___________________________ ____________________________
Mötesjusterare: Annette Nordenstad
___________________________

