Protokoll fört vid styrelsemöte /2019

SVENSKA WELSH CORGI KLUBBEN
Mötesdatum: 29 april 2019
Tid: 19:00
Plats: Telefonmöte

Närvarande: Monika Johansson, Fia Nilsson, Janneke Plomp, Angelica Nilsson, Annette Nordenstad,
Gunnel Samulsson fram till punkt 6. 1:a sup Johanna Gull, 2:a sup Anders Duvborn.
Inte närvarande/anmält förhinder: Josefine Hermansson

1. Mötets öppnande
Ordförande förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna.
2. Val av sekreterare
Till sekreterare valdes Anette Nordenstad
3. Val av justerare
Till justeringsman valdes Fia Nilsson
4. Justering av dagordningen
Dagordningen godkändes
5. Föregående mötesprotokoll
Protokollet justerades och lades till handlingarna
6. Ekonomisk rapport
Gunnel rapporterar Bankkonto 296 000, väntar på resultat från Hässleholmträffen. Påminner om
att använda klubbens SWISH konto. Ej godkänt att använda privata swish-konton till klubbens
aktiviteter. Gäller alla!
Budget för aktiviteter skall inkomma till kassör senast 1 mån innan aktiviteten och redovisas 14
dagar efteråt, dvs ev. vinst skall senast 14 dagar efter arrangemanget vara insatta på klubbens
konto och rapport inlämnat till styrelsen.
Angående det bedrägeri som klubben utsatts för har Monika varit i kontakt med SKK och fått
rekommendationer att försöka få tillbaka pengarna från förra kassören. Gunnel har kontakt med
en advokat (Lars-Olov)som kan hjälpa oss med ärendet och ha kontakt med förra kassören till en
kostnad av 500 kr. Mötet beslutade att kräva tillbaka pengarna, att ta hjälp av advokat till en
kostnad av 500 kr och erbjuda avbetalning på 3 ev. 5 år till 0% ränta. Beslutet var enhälligt.
7. Inkommande post och utgående post
Inkommande post:
Kritiker från Sydskånska kennelklubben och My dog.
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Revisionsberättelsen.
Från SKK köpa hund - vill ha representativa bilder på våra raser. Beslutade att skicka till klubbens
hemsida så våra medlemmar kan skicka in bilder. Fredrik Bruno har skickat ett standardavtal
mellan specialklubbar och rasklubbar. Vi har ingen rasklubb under oss så det gäller inte oss.
Monika svarar Fredrik.
Finns möjlighet att nominera Till en Eldsjäl som verkar inom klubbens utställningar. Frågan
bordlägges.
Utgående post:
Inget utgående.
8. Kommittérapporter:
Avelskommitté
Pembroke rapporterade från träffen i Hässleholm.
Mycket uppskattat med föredraget Ulla Therman höll om färggenetik.
WCP redaktionen
Nästa manusstopp den 10/5.
Utställningskommittén
Kommittén meddelar att arbetet med årets utställningar på Eriksöre camping och i Morokulien
fortskrider som planerat.
Vallningskommittén
Eventuellt en träff med vallning i höst.
Aktivitetskommittén
Arbetet med träffen i Mullsjön i maj fortskrider.
Webkommittén
Ingen rapport.
PR & Mässansvarig
Johanna jobbar med det.
Facebook
920 medlemmar
9. Övriga frågor
BPH/MH-ansvarig: Annette Nordenstad
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10. Nästa möte
Den 5/6 kl 19:00.

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

Vid protokollet: Annette Nordenstad

Mötesordförande: Monika Johansson

___________________________

____________________________

Mötesjusterare: Fia Nilsson
___________________________
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