Protokoll fört vid styrelsemöte /2019

SVENSKA WELSH CORGI KLUBBEN
Mötesdatum: 5 juni 2019
Tid: 19:00
Plats: Telefonmöte

Närvarande: Josefine Hermansson, Monika Johansson, Fia Nilsson, Janneke Plomp, Johanna Gull, Gunnel
Samuelsson, Anders Duvborn, Annette Nordenstad
Inte närvarande/anmält förhinder: Josefine Hermansson

1. Mötets öppnande
Ordförande förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna.
2. Val av sekreterare
Till sekreterare valdes Johanna Gull.
3. Val av justerare
Till justeringsman valdes Janneke Plomp.
4. Justering av dagordningen
Dagordningen godkändes.
5. Föregående mötesprotokoll
Föregående protokoll godkändes.
6. Ekonomisk rapport
Gunnel går igenom den ekonomiska rapporten. Redovisar de uppgifter som kommit in från
Ölandsutställningen och några oklarheter kvarstår. Inväntar ekonomisk rapport från
utställningskommittén.
7. Inkommande post och utgående post
Inkommande post:
Fråga om bidrag till årliga corgiträffen 1 juni.
Förslag från advokat gällande kravbrev för felaktigt utbetalt belopp. Godkänt undantaget att
datumen ska ändras till svar senast 30 juni och inbetalning senast 31 juli.
Brev från SKK gällande bedrägeri i Dreverklubben.
Utställningsansvarig och sekreterare har fått in skrivelse ang Ölandsutställningen från Jenny
Damgren, SKK, gällande bestyrelsen samt protestinlämnande på utställningen. Sekreterare
Josefine vidarebefordrar mailet från SKK till resterande styrelsen. Utställningskommittén har
besvarat frågorna.
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Utgående post:
Årsmötesprotokollet är inskickat till SKK.
Kritiklappar skickade till avelskommittén.
8. Kommittérapporter:
Avelskommitté
Pembroke har inget nytt att rapportera.
Inget rapporterat från Cardigan.
SKK har fått svar av Lisbeth på deras förfrågan om HD inom raserna. Ordförande och sekreterare
har fått kopia på skickat svar.
Utställningskommittén
Skrivelsen från SKK diskuteras vidare. Monika har pratat med Jennica, och skall prata med Malin
och Ammi ang händelserna på utställningen.
Monika skall kontakta Ammi om ekonomisk redovisning från utställning på Öland samt budget
inför Morokulien.
WCP redaktionen
Inget rapporterat.
Vallningskommittén
Sara har fått in ganska många anmälningar till vallningslägret i slutet av juni. Har betalat in
anmälningsavgifterna till klubben och vill nu ha ut pengar för att kunna betala tränaren. Hon
behöver skicka in en faktura för att vi ska kunna betala ut något.
Cor genomför vallningsläger senare under sommaren, redan 7 anmälda.
Vi efterfrågar budgetar från vallningslägren.
Aktivitetskommittén
Mycket positivt om aktivitetsträffen i Mullsjö.
Johanna samlar ihop lite material för aktivitetsträffarna och laddar upp under filer på facebook.
Webkommittén
Ingen rapport.
PR & Mässansvarig
Planering för Djurens helg på Solvalla fortsätter. Johanna har fått ihop några stycken som kan
tänka sig att stå i montern och även några som kan tänka sig att hämta/lämna material och
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bygga/riva monter. Johanna skall ta kontakt med Annika ang nyckel och adress till
mässmaterialet, samt vad som finns och vad som eventuellt behövs.
Facebook
920 medlemmar
9. Övriga frågor
BPH-ansvarig Annette Nordenstad. BPH skall in som ny punkt under kommittée-rapporter.
Ansökan om bidrag till corgiträffen Jämtland-Härjedalen-Västernorrland.
10. Nästa möte
Den 22 juli 19.00.
11. Mötets avslutande
Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet: Johanna Gull

Mötesordförande: Monika Johansson

___________________________

____________________________

Mötesjusterare: Janneke Plomp
___________________________
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