Mötesdatum: 181112
Tid: 19:00
Plats: Telefonmöte
Närvarande: Monika Johansson, Fia Nilsson, Marie-Louise Westerdahl, Annika
Sielck, Janneke Plomp, Anjelica Nilsson, Josefine Hermansson, Annette
Nordenstad.
Inte närvarande/Anmält förhinder: Linda Lindekrans.
1.

Mötets öppnande
Ordförande förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna.
2. Val av sekreterare
Till sekreterare valdes Annette Nordenstad
3. Val av justerare
Till justeringsman valdes Angelika Nilsson.
4. Justering av dagordningen
Dagordningen godkändes med tillägg på Övriga frågor
5. Föregående mötesprotokoll
Protokollet justerades och lades till handlingarna
6. Ekonomisk rapport
7. Stabil ekonomi med styft 290 000 på banken. Rapporten från Gimoutställningen
behöver klargöras på vissa punkter. Marie-Louise väntar på en rapport från
utsällningskommitén. Tas upp på nästa möte.
8. Inkommande post och utgående post
Inkommande post: SKK Specianklubbskonferans, Klargörande om tystnadsplikt.
Kroppsvallarna anlagstest. Dommarförfrågningar på vår ras.
Styrelsen beslutade att säga ja till förfrågningarna till domarna Annelie Karlsson,
Anna Lena Angeria och Lena Rollmar.
Önskan från medlem om klubben kan ordna en föreläsning om Short Ulna med
en
kunnig föreläsare.
Avelskommitén för Cardigan och styrelsen jobbar vidare med den frågan.
Utgående post: Svara domare Anna Lena Angeria, Lena Rollmar Annelie
Karlsson(Fia skickar )
1. Kommittérapporter:
Avelskommitté
Rapport från uppfödar/medlemsmötetden 27/10 på Motell Vetterleden för både
Cardigan
och Pembroke
Mycket uppskattat möte med föreläsning på fm ”träna med glädje” Yvonne Öster.
Uppdelade diskutionsgrupper Cardiga/Pembroke på em. Deltagarna såg gärna
återkommande liknande träffar.
Cardigan redovisade hälsoenkät vilken inte visade några stora problem i rasen.
Fortsätter jobba med RAS.
Det har varit mycket diskutioner om Short Ullna på bl.a. facebook, vi behöver gå

ut

med relevant info. Den skall kommiteérna godkänna.
Undersöker möjligheten att ordna föreläsning om Short Ulna.
Tyvärr har 2 st ur avelskommite´n Pembroke valt att hoppa av. De kvarvarande
söker fler till kommite´n.
WCP redaktionen
Frågan om papper eller digital tidning visar att dubbelt så många vill ha digitalt.
Frågan
kommer upp på årsmötet.
Beställning av almenackor skall göras,Annika tar kontakt med Carolin och de
bestämmer
antal efter hur många som såldes förra året. En del skickas direkt till Cor
Beslut Almenackorna skall kosta 120 kr.
Utställningskommité
Skickat reportage till WCP. Ansökt om utställning i Malmö 17/5 2020,
förhoppningsvis i
samarbete med Danska Welsh Corgi klubben. Nästa möte för
kommitén december
Vallningskommittén
Inget nytt.
Aktivitetskommittén
Undersöker om aktivitetshelgen kan vara på Vadstena Camping.
Webkommittén
Vill ha in styrelseprotokollen för att lägga på hemsidan. Fia skickar.
PR o Mässansvarig
Ordnat ett tillfälligt förråd till material som används i rasmontrarna.
Hyrt bord till Montern Stora Stockholm. En kostnad som styrelsen beslutade ta.
Beslut på FB i styrelsen angående de nya brochyrernas utformning. De behöver
komma
till tryck snarast för att kunna användas i rasmontrarna. Annika samarbetar
med Caroline.
En del av materialet som ska finnas i rasmontrarna skall skickas direkt till Cor
Facebook
875 medlemmar
1. Övriga frågor
2. Årsmötet lokal bokad till den 23/3-19 på Borås BK. Mötet börjar med förtäring
12:00. Årsmötet börjar 12:30. Anmälan för lättare förtäring. Jannike och
Angelika förbereder förtäringen. Motioner till årsmötet skall vara klubben
tillhanda 23/2-19.
Specialklubbskomferans den 1-2/2-19 i Stockholm. Ordföranden Monoka deltar
och
klubben tar kostnaden.
1. Nästa möte
16/1-19.
1. Mötets avslutande
Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.
Vid protokollet: Anne/e Nordenstad

Mötes ordförande: Monika Johansson

___________________________

____________________________

Mötes justerare: Angelika Nilsson
___________________________

