
Svenska Welsh Corgi Klubben 
Protokoll styrelsemöte 

Mötesdatum: 24 september 
Tid: 19:00 
Telefonmöte 
 
Närvarande: Angelica Nilsson, Annette Nordenstad, Cor van der Beek, Eva Sahlin, Jennica 
Skoglund, Johanna Gull, Josefine Hermansson, Victoria Axelsson, 
Inte närvarande/anmält förhinder: Fia Nilsson, Eva Sahlin, Jennica Skoglund,  
 
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 Victoria Axelsson.  
 
4. Justering av dagordningen 
Dagordningen godkändes.  
 
5. Föregående mötesprotokoll 

- Förtydligande gällande välkomstbrev. 2 versioner, en för nya ägare och ett för nya 
medlemmar. Enkät för nya medlemmar.  

 
6. Ekonomisk rapport 

- Inga kommentarer. 
- Slutfaktura på WCP har inte inkommit.  
- Annonser.  
- Betalar sista kvartalet till Quicknet för telefonmöten.  

 
7. Inkommande post och utgående post 
Inkommande post: 

1. Disciplinnämnden. 
2. Finsk exteriördomare avliden, utställningskommiteen informeras.  
3. Exteriörbedömning via specialklubb, inkommet från SKK. Mer information kommer 

från SKK på måndag.  
 
Utgående post:  

1.  
 
8. Kommittérapporter:  



 
Avelskommittée 

- Revidera texten om avelsrekommendationer är inte gjort, Cor tar kontakt.  
 
WCP redaktionen 

- Julnummer nästa, annonser? ex. “Dags att planera julnumret av WCP, vill du synas?” 
till Facebook + hemsidan. Cor tittar på det.  

- Första numret har kommit. Vi är nöjda!  
 

Utställningskommittén 
- MyDog och Malmö Int. är inställda.  

 
Vallningskommittén 

- Inget rapporterat. 
 
Webkommittén 

- Inget rapporterat. 
 
PR och  Mässansvarig 

- MyDog inställt.  
- Förrådet, alternativ. 

 
BPH-ansvarig 

- Inget nytt.  
 
Aktivitetskommiteen 

- Listan över regionsansvariga är inte påbörjad.  
- Förslag på aktiviteter är påbörjat.  

 
Facebook 
1045 medlemmar. 
 
9. Övriga frågor 

- Rosetter för bästa Cardigan-hane. Tänkt att delas ut på möte, men pga rådande 
omständigheter postas det ut.  

- Utvärdering Zoom. Positivt! Man kan se varandra, visa dokument/skärmdela osv. 
Dessutom billigare än telefonilösningen.  

- Bedrägeriärendet. Cor har pratat med Fredrik Bruno, juridiskt ansvarig SKK, som 
meddelar att det inte finns mer att göra. Medlemmar har redan gett ansvarsfrihet, 
polisanmälan är nedlagd och vi har pratat med jurist. Det finns inte fler medel att ta 
till. Redogörelse skrivs ihop till nästkommande möte.  

 
10. Nästa möte 
22 oktober 19:00 via Zoom.  
  
11. Mötets avslutande 



 
Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat. 
 
Vid protokollet: Johanna Gull         Mötesordförande: Cor van der Beek 
 
___________________________ ____________________________ 
 
Mötesjusterare: Victoria Axelsson 
 
___________________________ 
 


