Protokoll fört vid styrelsemöte 6 /2017

SVENSKA WELSH CORGI KLUBBEN
Mötesdatum: 19 augusti 2017
Tid: 12,00–14,00
Plats: Studiefrämjandet Jönköping

Närvarande: Monika Johansson, Annika Sielck, Janneke Plomp, Per Olov Augustsson, Angelica Nilsson
Inte närvarande/anmält förhinder: Fia Nilsson, Anette Nordenstad, Annika Axelsson.

1. Mötets öppnande
Ordförande förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna.
2. Val av sekreterare
Till sekreterare valdes Angelica Nilsson
3. Val av justerare
Till justeringsman valdes Annika Sielck
4. Justering av dagordningen
Dagordningen godkändes
5. Föregående mötesprotokoll
Protokollet justerades och lades till handlingarna
6. Ekonomisk rapport
Den ekonomiska rapporten efter SWCK:s utställning i Malmö visar på en inkomst på runt
10 000 kr. Janneke via Cor van der Beek tar reda på om en revisor skulle kunna kontrollera
årsredovisningen/rapporten, och göra en halvårsrapport.

7. Inkommande post och utgående post
Angående Blue Merle/Brindle-parningar inom Cardigan; det kommer skrivas till och förtydligas
att klubbens ståndpunkt är att Blue Merle endast ska paras med trefärgad.
Det kommer förtydligas gällande både Cardigan och Pembroke att klubben avråder avel med fluff
Resterande inkommande och utgående är behandlat.
8. Kommittérapporter:
WCP redaktionen önskar få sista datum av inlämnande av kommitté-rapport, för att ha något att
förhålla sig till.
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Utställnings-kommittén rapporterar att förberedelserna inför Högbo rullar på bra, priser och
rosetter är klart. Man ser över alternativen till SWCK:s utställning i Falköping 2018, kollar på
närliggande lämpliga platser, t.ex. Tidaholms Brukshundklubb och även Skövde.
Vallnings- kommittén rapporterar att anmälningarna till lägret i september blev så många att det står
intresserande på reservlista, trevligt att höra att det är populärt.
PR-kommitténs SWCK:s monter på Solvalla var populär och broschyrerna är nu slut, de kommer att
ändras lite och komprimeras till en variant och sen beställs det nya. Önskas ny matta till golvet i montern
på Stora Stockholm, skulle kollas upp.
Angående vad klubben tillhandahåller för volontärer i rasklubbsmonter beslutades följande; Ansvarig
köper med sig dricka och eventuellt kaka/bulle från matvaruaffär till deltagarna, alltså betalar klubben
inte för något som köps på utställningsområdet.
Facebook
626 st
Nyhetsbrev via mail 43 st

9. Övriga frågor
9.1 Årsmötet är preliminärt bokat till SKK:s nya lokaler i Stockholm, Monika kollar upp
möjligheten att i samband med mötet få ha en rundtur i SKK:s museum.
9.2 Angående förfrågan att besluta flera mötesdatum i förväg så kom mötet fram till att det blir
svårt att få till, en dryg månad i förväg får räcka

10. Nästa möte
Telefonmöte den 11 oktober 2017

11. Mötets avslutande
Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet: Angelica Nilsson

Mötes ordförande: Monika Johansson

___________________________

____________________________
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Mötes justerare: Annika Sielck

___________________________
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