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Mötesdatum: 9 oktober 2017 

Tid: 19,00–21,00 

Plats: Telefonmöte  

 

Närvarande: Monika Johansson, Fia Nilsson, Helena Orre, Janneke Plomp, Annika Axelsson, Annika 

Sielck, Annette Nordenstad, Angelica Nilsson fram till punkt 8.  

Inte närvarande/anmält förhinder: Per-Olov Augustsson 

 

1. Mötets öppnande  

Ordförande förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna. 

2. Val av sekreterare 

Till sekreterare valdes Fia Nilsson  

3. Val av justerare 

Till justeringsman valdes Janneke Plomp  

4. Justering av dagordningen 

Dagordningen godkändes 

5. Föregående mötesprotokoll  

Protokollet justerades och lades till handlingarna 

6. Ekonomisk rapport 

Styrelsen beslöt att betalning för domännamn ska även i framtiden vara en gång per år.  

Ekonomisk rapport från utställningskommittén angående Sandviken har ej inkommit. Monika fick 

till uppdrag att mejla ansvarig och påminna.  

 

7. Inkommande post och utgående post 

 Inkommande post: Info från SKK, kritiker, mejl från medlemmar              

 Utgående post:  Info från SKK till berörda, kritiker, mejl från medlemmar har besvarats av  

                                             Monika Johansson och Fia Nilsson  
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8. Kommittérapporter:   

Avelskommitté 

              Pembroke har haft sitt första möte. Cardigan har fått förfrågan angående hälsoenkät och hur  

              det går med motionen angående färg. Styrelsen fick svar dagen innan styrelsemötet och  

              styrelsen beslutades att avelskommittén för Cardigan ska gå vidare i ärendet. Fia meddelar AKC.  

              Valphänvisning 

              Borghild Wellström har inkommit med att det är många som inkommer med förfrågningar om  

              valpar och att det är tråkigt att det inte finns några valpar på hemsidan att hänvisa nya  

              köpare vidare till. Hon undrade hur klubben ska ha det i framtiden med dessa annonser.  

              Fia Nilsson skickade ut en enkät till alla uppfödare som finns inne på SWCK totalt 38 st. Totalt  

              svarade 29 st vilket är en mycket bra siffra.  

              27 st vill ha kvar valphänvisningen och 2 st var osäkra. På frågan vad en annons skulle innehålla  

              svarade 18 st att de vill kunna se vilka som har parat även om hela kullen är tingad.  

              14 st ville veta ögonstatus på hundarna 

              13 st tyckte att annonsen var bra som den var, men många av dessa hade även klickat i någon av  

              de andra resultaten.  

              7 st ville veta hur många valpar som var sålda/tingade 

              6 st ville veta inavelsgrad i % 

              2 st vill kunna se stamtavlan 

              1 st ville kunna se godkända resultat för PRA  

              1 st ville kunna se alla hälsoresultat  

              Styrelsen beslutade att valphänvisning i framtiden ska innehålla hur många valpar som är  

              tingade/sålda och ögonstatus. Det är uppfödaren själv som måste lämna dessa uppgifter när  

              annonsen ska sättas ut. Samma när det ska ändras på antal sålda valpar, detta ska lämnas till  

              ansvarig som ändrar i annonsen. Det finns i dag inget PRA test för pembroke och klubben har  

              redan idag att ingen hund som inte är fri genom godkänt test för PRA får valphänvisning.  

              Styrelsen beslutade även att vi inte kommer att redovisa tester som inte krävs för en  

              valphänvisning allt för att inte särskilja på uppfödare. Utan det är upp till valpköparen att  

              fråga varje enskild uppfödare om deras extra hälsotester eller kolla på hunddata.  

              Styrelsen beslutade även att ingen stamtavla eller inavelsgrad skulle visas pga svårigheter att  

              lägga in detta om hunden inte är svensk.  

              Monika informerar uppfödarna som finns inne på SWCK hemsida om de nya reglerna och Fia 

              informerar Borghild W och Helen H.     
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              WCP redaktionen 

              Önskar pengar till sitt verktyg som de använder för att göra tidningen. Fia informerar redaktören  

              om att det är budgeterat 1500 kr som ej har utnyttjats till första året. Hur det ska vara övriga år 

              står i protokoll nr 5–2016. Fia mejlar redaktören  

              Önskar även längre tid på sig att skriva sin rapport. Styrelsen beslutade att Monika skulle direkt  

              efter varje styrelsemöte mejla redaktören om när nästa möte är och Fia skickar ca 1 vecka innan 

              precis som idag.  

 

    Utställningskommittén  

              Styrelsen beslutade att Annika S ska göra en lathund på hur man redovisar sålda varor till  

              utställningskommittén. Denna SKALL fyllas i efter varje utställning och skickas till Helen O.  

              Kommittén måste förstärkas och styrelsen beslutade att Annette skulle fråga 

              Gunnel Samuelsson. Ev utse någon till varje plats. Vems arbete detta kommer att bli  

              tas ett beslut på efter att vi har fått svar av Gunnel S. Resten av styrelsen funderar på om de  

              vet någon som kan vara lämplig att ingå i kommittén.  

 

Vallningskommittén 

               Har genomfört ännu ett vallningsläger och nästan alla var nöjda. Nya rutiner ska utarbetas för  

               alla ska känna sig nöjda till nästa vallningsläger. Cor återkommer till Helena O angående  

               överskottet.  

 

Aktivitetskommittén 

              Har inkommit med aktuell lista Årets Corgi, fram till Gimo. Det ligger uppe på hemsidan.           

PR o Mässansvarig 

              Behöver hjälp på Stora Stockholm och klubben beslutade att inga fluff eller felfärgade hundar 

              ska stå i rasmontern. Detta eftersom det ger en felaktig bild av att vi avlar på dessa individer.  

 

Facebook 

              639 st på facebook och 45 st som anmält sitt intresse att få nyhetsbrevet.  

 

 

 

 

 



Protokoll fört vid styrelsemöte 7/2017 

SVENSKA WELSH CORGI KLUBBEN 

Sida 4 av 4 
Styrelsemöte 7/2017 

 

 

9. Övriga frågor 

9.1 Motion till årsmötet angående differentierande medlemsavgifter för de som vill ha WCP 

digital eller papper. Styrelsen beslutade att Monika skulle komma upp kostnaderna till nästa 

gång. Kan vara så att både porto och tryck blir dyrare och därför totalt dyrare än idag.  

 

9.2 Årsmöte, ska vi ha fördrag innan och vad ska det då vara? Vi kan få bidrag från SKK om det 

handlar om avel och hälsa. Bordlades till nästa gång 

 

9.3 Årsmötes ordförande. Monika ska fråga Lena Abrahamsson   

 

10. Nästa möte 

Den 9 november, 2017 kl 19.00 

 

11. Mötets avslutande 

Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat. 

Vid protokollet: Fia Nilsson   Mötes ordförande: Monika Johansson 
 
 
 
___________________________  ____________________________ 
 
 
 
Mötes justerare: Janneke Plomp  
 
 
___________________________ 

 

 


