Protokoll fört vid styrelsemöte 7/2014

SVENSKA WELSH CORGI KLUBBEN
Mötesdatum : 17 Juni

Tid: 18.30 - 20.00

Plats: Telefonmöte

Närvarande : Annette Jonasson (AJ), Eva Liljekvist-Borg (ELB), Per Olov Augustsson (Peo),
Ann Tholsson (AT), Tommy Lake (TL), Helena Orre (HO), Monica Johansson
(MJ), Lennart Ölund (LÖ) och Helena Robertsson (HR).
1.

Mötets öppnande
Ordförande förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna.

2.

Val av justerare
Till justeringsman valdes Per Olov Augustsson.

3.

Justering av Dagordningen
På dagordningen lades det till några punkter under övriga frågor.

4.

Föregående mötesprotokoll
Inga synpunkter eller frågor på föregående mötesprotokoll. Protokollet läggs till
handlingarna.

5.

Kompletterande val av funktionärer
Valphänvisare : Bolle (Borghild) Wellström
Aktivitetsansvarig : Agneta Palmqvist
Regionombud Göteborg : Tommy Lake och Monika Johansson hjälps åt att hitta ngn.
Regionombud Östergötland : Carina Sandell-Widin ska höra med Sofia Berg
Regionombud Skåne-Blekinge : Förslag Malin Eriksson Peter Holmström
Tidningsredaktör : Gunnel Samuelsson
Tidningsredaktion : Carina Sandell-Widin, Gunnel Samuelsson och Roland Johansson

6.

Rasspecialen i Bollnäs
6.1 Checklista – Bollnäs
LÖ gick igenom ”checklistan” inför utställningen i Bollnäs.
6.2 Trimbord
Trimbord ska inlånas då det inte fanns ngt till Rasspecialen i Bollnäs.
6.3 Boende för Domare och Funktionärer
Allt boende för domare och funktionärer till Rasspecialen i Bollnäs är klart.
6.4 Ett tält behövs
LÖ meddelade att det behövs ett tält till Rasspecialen i Bollnäs, och fick även i uppdrag att
ordna det.
6.5 Byte av utställningsplats
Det blev en annan utställningsplats för Rasspecialen än den som bokats från början, då det
inkom information till LÖ att utställningsplatsen av misstag dubbelbokats. Ansvarig för denna
dubbelbokning ordnade en ny utställningsplats till SWCK – Brånans IP
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6.6 Kataloger och Nummerlappar
Det ska tryckas upp kataloger och Nummerlappar och det bestämdes att vi köper den
tjänsten från Karin Johansson på SDHK (Svenska Dvärghundsklubben) då HO misstänkte att
det skulle ta lite tid för HO att lära sig det dataprogram som ska användas för ändamålet.
Karin Johansson är vidtalad och hjälper oss med den tjänsten.
6.7 Rosetter
Camilla Järeslätt beställer hem rosetter och Peo hämtar dem och tar dem med till Bollnäs
Rasspecial.
6.8 Skänka priser
Om ngn skulle vilja skänka priser till Rasspecialen så vill vi ha dessa i god tid, och gärna redan
märkta med till vilken gruppvinnare det är.
6.9 Tack till sponsorer
Tack till sponsorer ska skrivas på SWCK:s hemsida och även i programmet.
7.

Ekonomisk rapport
HO gav en ekonomisk rapport som den som följer :
92 116, 47 på Sparkonto
10 449, 19 på Aktivitetskonto
En mer omfattande redovisning bör göras vid mötet i September

8.

Rapport från kommitteér och regionsansvariga
Inga rapporter från regionsansvariga har inkommit.
Inga rapporter från Avelskommittéen. AJ ska höra med dem till nästa möte om ngt finns att
rapportera.
MJ rapporterade lite från planeringen av Rasspecialen i Kågeröd i September.

9.

Inkommen och utgående post
9.1 Skrivelse till berörda ras- och specialklubbar, raser som strukits från SRD-listan
9.2 Protokollsutdrag från DK
9.3 Skrivelse om Auktorisationer/Exteriördomare
9.3 Protokoll från CS möte nr 2
9.4 Protokollsutdrag från Utställnings Komittéens möte 3-2014
9.5 Inbjudan till utbildning i föreningsteknik
9.6 Inventering av Raskompendium
Dessa ärenden togs upp och lades sedan till handlingarna

10.

AU beslut
10.1 Protokollsutdrag från DK
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Det har inkommit ett brev med protokollsutdrag från Domarkommitteen i SKK till SWCK. DK
s beslut innebär att DK kritiserar SWCK för beslut och utskick till SKKs länsklubbar angående
domare som klubben inte vill ska döma våra raser.
Styrelsen beslutar svara DK att nuvarande styrelse instämmer i kritiken om det olämpliga i
förfarandet, och beklagar det inträffade, vilket DK kan informera berörda parter om.
11.

Övriga frågor
11.1 Hundens Dag Stockholm
AT tar kontakt med STOKK och hör om Hundens Dag. AT sa att det kan behövas lite
hjälpredor till denna aktivitet och skulle bl a höra med Cissi (Cecilia) Lindhoff, Bolle (Borghild)
Wellström och Annika Guri.
11.2 Material från avgående regionombud
HR meddelade att hon hämtat materialet från det avgående regionombudet för Göteborg
Bohuslän Linn Ölander, och att det finns hemma hos HR.
11.3 Rasspecialen i Kågeröd
Det föreslogs att utställningen i Kågeröd ska börja vid 10-tiden då domaren, Tomas Brolin,
åker fram och åter under samma dag utan övernattning. Domaren bor i Helsingör och
behöver ett par timmar på sig för att hinna.
Mötet beslutade att det skulle skrivas TACK till sponsorerna på utställningskatalogerna, i
WCP och på hemsidan.
ELB meddelade att hon har ordnat ett nytt tält till Rasspecialen i Kågeröd från en sponsor –
AGRIA. Detta tält finns nu hos ELB.
11.4 Protokoll på forumet
Det lades fram att det inkommit önskemål och förfrågningar om vi kan lägga ut protokollen
på Forumet också. Mötet beslutade att vi gör så tills vidare.
11.5 Danska Welsh Corgiklubbens 40 års jubileum
SWCK har överlämnat några exemplar av Årsboken för SWCK som gavs ut föregående år.
Margareta Widin och Carina Sandell-Widin hade fått i uppdrag av ordförande att överlämna
dessa, då de skulle närvara på utställningen. Styrelsen godkänner åtgärden.
11.6 Logotryck på priser vid årets Rasspecialer
Cissi (Cecilia) Lindhoff trycker logo mm på priser till årets Rasspecialer i SWCK.

12.

Nästa möte
Nästa möte är den 12 Augusti, och även det är ett telefonmöte.

13.

Mötets avslutande
Mötet förklarades avslutat och ordförande tackade för visat intresse.
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Vid protokollet

Ordförande

______________________________________
Annette Jonasson

_________________________________
Eva Liljekvist-Borg

Justerat av
______________________________________
Per Olov Augustsson
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