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Digitalt årsmöte 2020
Bokslut 2019, se bilaga

Rambudget för år 2020
Kostnader

Medlemshantering SKK  35 000,00 kr 
Utställningsverksamhet  40 000,00 kr 
WCP Tryckostnad Porto 120 000,00 kr 
Almanackor  6 000,00 kr 
Årsmöte  5 000,00 kr 
Aktivitetshelg  1 000,00 kr 
Kurser o konferenser  15 000,00 kr 
Avelsråd  20 000,00 kr 
Mässor  3 000,00 kr 
Regionombud  1 000,00 kr 
Kontorskostnader  5 000,00 kr 
Hemsida  2 000,00 kr 
Bankavgifter  1 500,00 kr 
Styrelsen  10 000,00 kr 
Övriga kostnader  5 000,00 kr 

 269 500,00 kr 

Resultat   85 000,00 kr 

 Intäkter       

 Medlemsavgifter        250 000,00 kr 
 Utställningsverksamhet  55 000,00 kr 

WCP annonseer  7 000,00 kr 
Almanackor  10 000,00 kr 
Årsmöte  1 000,00 kr 
Aktivitetshelg  2 000,00 kr 
Kurser o konferenser  15 000,00 kr 
Sponsorhuset  1 500,00 kr 
Sålda varor  1 000,00 kr 
Övriga intäkter  12 000,00 kr 

Summa  354 500,00 kr 
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Swck utsatt för bedrägeri
Den 11/3 2019 fick dåvarande kassören följande mejl:

Från: Monika Johansson <ordforande@swck.org> Datum: 11 mars 2019 10:25:55 CET Till:
kassor@swck.org Ämne: SV: betalning... Svara till: Monika Johansson
<ordforande@dtsadmin.pl>

Hej,

1. Hur mycket är balansen på vårt bankkonto? 2. Kan du göra en internationell betalning
idag?

Hälsningar, Monika Johansson

Och även detta:

Från: Monika Johansson <ordforande@swck.org> Datum: 11 mars 2019 16:30:43 CET Till:
marielwesterdahl@gmail.com Ämne: SV: betalning... Svara till: Monika Johansson
<ordforande@dtsadmin.pl>

Nedan hittar du den nödvändiga informationen.

Vänligen överför €  6 830,00 (Eur) till bankkontoinformation nedan. Betalningen är för
Redesign av vår hemsida.

Förmånstagare: EINEH BLESSED Adress: PIAZZALE ENRICO MATTEI 1, 00144 ROMA (RM)
ITALIEN. Swift Code: BPPIITRRXXX IBAN: IT04B0760110200001040471078 Bank namn: POSTE
ITALIANE SPA - BANCOPOSTE Adress: VIALE EUROPA, 190 - 00144 ROMA, ITALIEN.
Betalningstyp: Brådskande betalning Referens: 239 - Datorservice och webbdesign

Meddela mig när överföringen är klar.

Hälsningar, Monika Johansson

Tyvärr fattades inga misstankar och kassören betalade ut 72 000 kr den 12/3 till kontot
angivet i ovan mail. Efter mailkorrespondens med mig den 13/3 uppdagar vi att ett misstag
har skett, varpå kontakt med banken tas omedelbart för att stoppa utbetalningen men tyvärr
var detta försent. Det visar sig gå till en italiensk bank, där kontot redan har tömts och
avslutats. Den italienska banken kunde inte hjälpa oss mer än så och ej heller vår egen bank,
inte heller inblandade försäkringsbolag.

Bedrägeriet polisanmäldes och styrelsen upprättade kontakt med SKKs juridiska avdelning
för vägledning i ärendet. Kassören valde att omgående lämna sin post och fråntogs sina
behörigheter hos banken. Polisutredningen lades som väntat ner.

På årsmötet valdes Gunnel Samuelsson in som ny ledamot och på det konstituerande valdes
hon som ny kassör. Styrelsen beslutade också att i fortsättningen skulle inga utbetalningar
göras utan att både kassören och ordföranden signerade dem.  Och att det endast skulle ske
efter kontakt dem emellan.
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Den 5/4 fick kassören ett liknande mejl, men denna gång skulle pengarna föras över till
Luxenburg. Inga pengar betalades ut utan Gunnel tog kontakt med ordförande. Även detta
försök till bedrägeri polisanmäldes och vilken sedermera lades ner.

Ordförande hade under denna tid mycket kontakt med SKK, framförallt med Fredrik Bruno,
för att försöka bringa klarhet i hur styrelsen skulle gå vidare. Det var även en del medlemmar
som mejlade och ringde till ordförande och det var åsikter allt från att vi skulle driva detta
“ända in i kaklet” gentemot den förra kassören till att låta udda vara jämnt och inte ställa
några krav på den fd kassören.

Frågan dryftades under ett par styrelsemöten till att styrelsen hade samlat tillräcklig
information för att gå vidare.

På styrelsemötet den 29/4 beslutades att, via en advokat, Lars-Olof Carlén, som nuvarande
kassör hade haft kontakt med, vi skulle  skicka ett krav till fd kassören på 72,000:- .

Styrelsen ansåg att med den bakgrund som fd kassören har, bla är styrelseledamot och
personuppgiftsansvarig enl GDPR i en förskola i Höllviken, startad 2009, så borde hon ha
förstått att det inte var rimligt att betala ut 72,000:- för en hemsida. Vi hade dessutom några
månader innan detta skedde tagit ett styrelsebeslut, där Marie-Louise närvarat, att inte
betala ut 20,000:- i ett annat ärende för att göra en ny hemsida då vi ansåg att det var för
mycket pengar.

Brevet från advokat Lars-Olof Carlén till Marie-Louise skickades under juni månad och 12/7
svarade Marie-Louise och bestred kravet.

Lars-Olof Carlen rådde oss då att polisanmäla Marie-Louise för att utreda hurvida brott
begåtts. Skk, Fredrik Bruno, såg ingen annan utväg heller. På styrelsemötet den 19/8
beslutades att göra en polisanmälan.

Ordförande försöker göra en polisanmälan den 28/8 men polisen tar inte emot den då de
anser att en anmälan redan är gjord. Den första polisanmälan. De säger att skall vi gå vidare
så måste vi driva det civilrättsligt. Mejlar då Lars-Olof Carlen för att rådfråga.

Lars-Olof Carlen ber oss göra en polsanmälan till vilket ordförande gör den 9/10 och då tar
polisen emot den.

Även denna lades ner med följande motivering: Det finns inte längre anledning att fullfölja
förundersökningen. På det utredningsmaterial som nu föreligger går det inte att bevisa att
den eller de som varit misstänkta har gjort sig skyldiga till brott. Ytterligare utredning kan
inte antas förändra bevisläget på ett avgörande sätt. Fortsatt utredning förväntas ej leda till
att brott som här under allmänna åtal kan styrkas.

Om ärendet önskas drivas vidare, kommer ärendet så vitt styrelsen förstår behöva drivas
civilrättsligt, vilket riskerar bli mycket kostsamt för klubben vid en förlust.
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Styrelsen i SWCK ber att få framlägga följande
VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2019

Styrelsen har under året haft följande sammansättning:

Ordförande: Monika Johansson

Vice Ordförande: Fia Nilsson

Sekreterare: Josefin Hermansson tom 2019-10-23

Johanna Gull from 2019-10-23

Kassör: Marie-Louise Westerdahl tom 2019-03-18

Gunnel Samuelsson from 2019-03-18

Ordinarie Ledamöter: Janneke Plomp

Annette Nordenstad

Angelica Nilsson

Suppleanter: Johanna Gull tom 2019-10-23
Jossefin Hermansson from 2019-10-23

Anders Duvborn

Revisorer: Sofia Berg och Simon Wancke

Revisorssuppleanter: Andrea Bylander och Ulla Therman

Valberedning: Cor van den Beek,  Malin Eriksson  och Emelie Hansson

Styrelsens uppgifter under året:
Medlemsansvarig: Johanna Gull

Ansvarig Aktivitetshelgen: Sandra Fäger

Utställningsansvarig: Jennica Skoglund

PR/Info : Johanna Gull

Materialansvarig: Annette Nordenstad

Styrelsemöten: 10  under 2019 samt 3 fram till Årsmötet 2020.
Totalt har det varit 10 st protokollförda styrelsemöten,
varav 1 har varit fysiskt möte och 9 har varit
telefonmöten.
Alla har varit beslutsmässiga.
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Årsmöte: Ordinarie årsmöte hölls den 23/3 2019 på Borås
Brukshundsklubb. Maskingatan 3, Borås.

Medlemsmöte: Två medlemsmöten har hållts under verksamhetsåret. Ett
den 13/4 i Hässleholm och ett den 19/10 i Hässleholm.

Sponsring: Under året har våra huvudsponsorer varit Agria Djurförsäkring,
Arken Zoo i Borås, Diopet, Folksam, K9, Nutrolin Oil i Finland.
Förutom dessa företag så har Kennel Elvenrose, Kennel Red
Royalty’s, Kennel Älvdrottningens och Annette Nordenstrand
återkommande skänkt priser till utställningarna.

Funktionärer i våra kommittéer under året :

Avelskommitté för Cardigan
Sammankallande: Carina Sandell-Widin
Övriga medlemmar: Fia Nilsson, Ulla Therman
Verksamhet 2019: I avelskommittén /AKC har under 2019 ingått som

sammankallande Carina Sandell-Widin och ledamöter Fia
Nilsson samt Ulla Therman.

Kommittén som i denna form arbetat sitt tredje år med ett gott samarbete.
Under året har planerad verksamhet genomförts och den första delen i arbetet att
uppdatera RAS version 4 med att presentera den stora hälsoenkäten som genomfördes
2018. Enkäten fanns med som underlag vid uppfödarmöte 2019 som slutligen kommer att
redovisas i RAS 4.
En revidering av valpkullsenkät är fortfarande under arbete och kommer 2019 att skickas ut
till berörda uppfödare. Enkäten är en del i AKC årsredovisning samt en del av
statistikinsamling inför RAS 4.
Avelskommittén har via Carina Sandell-Widin under året, med underlag av SWCKs
valphänvisningsregler, godkänt fem parningar för annonsering på SWCKs hemsida. Under
året har avelskommittén korresponderat via e-post med minnesanteckningar. Kommitténs
medlemmar har varit behjälpliga via telefon och e-post till SWCKs medlemmar och
uppfödare. En uppfödar-/medlemsträff har genomförts under verksamhetsåret i Hässleholm
under ämnet färggenetik och rasspecifika diskussioner och då främst kring HD och exteriör.

SWCK styrelses uppdrag 2019 till AKC:s att förbereda ärenden/skrivelser till SKK.
– SKK/AK, styrelsens svar på två skrivelser ang. HD statistik.

SKK/AK godkänd i november 2019 klubbens ansökan om centralregistrering av DNA-test för
PRA på Cardigan. Information kring registrering finns att ta del av på SWCK webbsida.
I och med detta kommer klubben inte att registrera några dokument med testresultat utan
hänvisar till SKK/avelsdata. För hänvisning inom SWCK gäller fortfarande att dokumenterad
DNA-test för PRA finns i samband med ansökan om parning/valphänvisning samt
hanhundslista.
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Under 2019 har fyra avelsdjur som DNA-testats fria från PRA skickats in till klubben. Under
2019 har 46 st. hundar ögonlysts. Av dessa 46 har 3 fall rapporterats med anmärkning 1 st. ej
ärftlig katarakt och 2 st. med katarakt som beskrivs vara av okänd genetisk art. Resultat av
de 29 hundar som HD röntgats visar samma tendens som tidigare över vad som är
normalvärde för rasen (se diagram medan).

Totalt registrerades 233 hundar under 2019, vilket är en ökning med 56 hundar i förhållande
till föregående år. De senaste åren har rasen sakta men säkert stigit i antal då vi nu upplever
ett ökat intresse för rasen, vilket givetvis är positivt men även måste ses som oroväckande
och gör att vi nu närmar oss risken att tappa kontrollen över rasens hälsostatus. En positiv
tendens är det ökande antalet importer av avelsdjur som gynnar populationen och ger nya
blodslinjer. Det importerades 14 st. hundar under året främst hämtade från de nordiska
länderna, Polen och Ryssland.
Under 2019 registrerades 36 valpkullar och där användes 28 hanar och 36 tikar som
sammanlagt gav 219 valpar, en ökning med ca 23 % från föregående år. Antal valpar i
kullarna varierar men i överlag är valpkullarna för Cardigan ganska stora. Den genomsnittliga
kullstorleken var samma som förra årets, 7-8 valpar.
Inavelsgraden på 2019 kombinationer ger ett genomsnitt på 1,0 % vilket är en ökning från
föregående år men ändå kan ses som en positiv tendens.
I antal födda färger domineras Brindle och trefärgade, därefter Blue Merle och sedan
Röd/Sobel.

En fråga att ta med under 2020 är slutkommentaren från SKK/AK av RAS version 3 där det
sägs att klubben ska diskutera vilken form av dokumentation som skall gälla för rasens
beskrivning av mentalitet. Även se över valpkullenkäten som är en viktig del av arbetet med
RAS.

Som tidigare år finns få valpkullar för förmedling inom klubben av samtliga registrerade på
SKK avelsdata/köpahund.se. Förhoppningsvis skall den nya markeringen med RÖD och GRÖN
markering kunna göra valpförmedlingen mer angelägen för uppfödare att anmäla sina
valpkullar inom klubben.
Under året har det tillkommit ett stort antal nya uppfödare i rasen, främst uppfödare som
redan är etablerade men som nu även lagt till Welsh Corgi Cardigan som ras i sin uppfödning.

Här bör man mötas och diskutera vad SWCK kan göra för rasen och uppfödarna, men även
vad uppfödarna kan göra för klubben och rasen. En viktig fråga att diskutera när det gäller
kvalitetssäkring inför framtiden.

Sammanställning
Carina Sandell-Widin
Sammankallande avelskommittén för
Welsh Corgi Cardigan/AKC
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Källhänvisning/SKK/avelsdata

Registrering.

  Antal registrering/år   2015   2016   2017   2018   2019
Tikar (varav importer)     83  ( 9)    110   (13)    94  ( 7)    90   ( 10)    127  ( 7) 

Hanar (varav
importer)     72   ( 9)    104   ( 5)    101   ( 13)    82  ( 6)    106   ( 7) 

Totalt     155 ( 18)    214  ( 18)    195   ( 20)    172   ( 16)    233   ( 14) 

Som mest användes en hane till fyra kullar valpar under året, en hane till tre kullar, fyra
hanar med vardera två kullar valpar och tjugotvå hanar med vardera en registrerad kull.
Kommentar: Under 2019 användes 6 st. hanar tillsammans till 15 av årets sammanlagda 36
kullar vilket innebär att dessa står för ca 44% av årets födda valpkullar .

Inavelsgrad

  2014   2015   2016   2017   2018   2019 
Inavelsgrad   1,6 %   2 %   0,8 %   1,8 %   0,7 %  1%

Rasens genomsnittliga inavelsgrad. Beräknad över 5 generationer.

HD-avläsning 29 hundar/2019

Diagnos Antal

HD grad A 2

HD grad B 7

HD grad C 9

HD grad D 6

HD grad E 5
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Avelskommitté för Pembroke
Sammankallande: Lisbeth Nilsson
Övriga medlemmar: Ulla von Wowern och Marie Nilsson
Verksamhet 2019: Under verksamhetsåret har avelskommittén, AKP, bestått av 

följande ledamöter: Lisbeth Nilsson, Ulla von Wowern.
Marie Nilsson har under året handhaft utställningskritiken med
tillhörande statistik.

Ärenden
Avelskommittén har med anledning av inkomna ärenden samt behov av diskussion avseende
övriga aktiviteter haft ett fortlöpande samarbete och ett antal telefonmöten under året.
Avelskommittén har under året haft ett nära och gott samarbete med avelskommittén för
Cardigan.
Samtliga under verksamhetsåret inkomna och behandlade ärenden har fortlöpande och utan
dröjsmål rapporterats till styrelsen.
Ett ärende har under hösten ingående behandlat ett inkommet brev av sådan karaktär att
detta överlämnats till styrelsen för SWCK för bedömning. Styrelsen uppdrog åt
avelskommittén att inkomma med underlag till skrivelse till SKK ang. disciplinära åtgärder
mot uppfödare. Skrivelse i nämnda ärende har inlämnats tll styrelsen för vidare åtgärd.

Aktiviteter
Avelskommittén har deltagit i planeringen av och aktivt medverkat i Uppfödar- och
Medlemsmöte i Hässleholm den 13 april och 19 oktober. Mötena har skett i gott samarbete
med avelskommittén för Cardigan samt regionombuden för Skåne. Båda mötena har varit väl
besökta och ett antal deltagare har uttryckt förhoppningar om fler möten framöver.

Skrivelse ang. röntgen av höftleder hos corgi.
Avelskommittén för Pembroke har i samarbete med avelskommittén för Cardigan ingivit
skrivelse till SKK i ärendet. Avelskommittérna förordar inte behov av obligatorisk röntgen av
höftleder då några frekventa problem inte anses föreligga.
Under november månad har SKK tagit intiativ för att få till stånd ett möte där ledamöter från
avelskommittérna skall delta för att diskutera för- och nackdelar samt ev. behov av röntgen
av höftlederna. Mötet planeras äga rum under början av 2020 hos SKK, Stockholm.

Enkät
Avelskommittén har under våren 2019 till samtliga uppfödare av Pembroke skickat ut en
enkät med förfrågan om hur många kryptorchida hanar som fötts under åren 2013-2017.
Syftet med enkäten var att få en uppfattning om avvikelsens omfattning samt om det utgör
ett större problem för rasen. Enkätens frågor omfattade totalt antal kullar som uppfödaren
haft, hur många hanar totalt som fötts samt hur många av dessa som vid ett års ålder varit
kryptorchida. Resultatet av enkäten diskuterades vid Uppfödar- och Medlemsmötet i april.

För publicering
Avelskommittén har under december månad skickat in manus till artikel i Härliga Hunds
rasspecial om Welsh Corgi. Avelskommittén har i samband med manusskrivning samarbetat
med kommittén för Cardigan.
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Ekonomi
Budgetåret 2019 har avelskommittén av SWCK tilldelats summan SEK 5000 för
verksamhetsanknutna aktiviteter.

Avelskommittén för Pembroke den 15 januari 2020
Lisbeth Nilsson, Ulla von Wowern

Corgiinformatör
Ansvarig: Borghild Wellström
Verksamhet 2019:     Har under året fått 15 mailförfrågningar.

Frågorna har gällt allt från vad en corgivalp kostar till hur man
får kontakt med uppfödare.
De flesta har haft funderingar om en corgi passar dem, hur
mycket aktivitet en corgi kräver etc.
Några har varit på det klara med om de letar en Cardigan eller
en Pembroke.
Jag har svarat, förklarat och försökt tipsa och peppa. Jag hoppas
att de som sökt valp har lyckats få tag på en eller fått en bra
kontakt med en uppfödare.

Har även haft en del telefonsamtal med corgiintresserade av
bägge raserna. Alltid roligt att "prata corgi”, dessa samtal blir
gärna långa och trevliga.

Borghild Wellström/Corgiinfo

Materialansvarig
Ansvarig:     Annette Nordenstad
Verksamhet 2019:     Klubben har material som används vid t.ex. utställningar och

    andra aktiviteter som klubben anordnar.
Till utställning finns t.ex. tält, bord mm som behövs vid våra
utställningar. Handhavs av utställningskommitén.
Två uppsättningar av material till rasklubbsmontrarna som vi
deltar i varje år på Stora Stockholm och My Dog i Göteborg
Handhavs av våra eldsjälar som fixar dessa.
Vi har klubbens orginalprotokoll som handhavs av styrelsen.
Klubbens tidning ett ex av varje utkommen tidning sedan start.
Handhavs av Webbkommittén och Styrelsen.
Klubben har ett litet förråd i Stockholm som används till
rasklubbsmontermaterial.
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PR/Info
Ansvarig: Johanna Gull
Verksamhet 2019: Har ansvarat för information och PR för klubben samt att 

marknadsföra SWCK på mässor och större hundutställningar.

Utställningskommitteé
Ansvarig: Jennica Skoglund
Medhjälpare: Ammi Aro, Malin Eriksson
Verksamhet 2019: Under 2019 anodnade utställningskommittén två officiella

utställningar i klubbens regi.

I maj höll vi till på Eriksöre Camping, Öland och i augusti vid den norska gränsen i Morokulien.

Under året har våra huvudsponsorer varit Agria Djurförsäkring, Arken Zoo i Borås, Diopet, Folksam,
K9, Nutrolin Oil i Finland. Förutom dessa företag så har Kennel Elvenrose, Kennel Red Royalty’s,
Kennel Älvdrottningens och Annette Nordenstrand återkommande skänkt priser till utställningarna.
Ett flertal privatpersoner har skänkt priser till lotteriet.

I år hade vi efter en idé av Jennica Skoglund även fina priskorgar till Bästa avels- och uppfödargrupp.
Dessa korgar, fyllda med godsaker för både två- och fyrbenta, sponsrades av kennlar inom respektive
ras. Cardigankorgen sponsrades av: Cardiclans, Ceciklas, Clovertrails, Lovlipon, Possibles,
Slåtterängens och Öskatens. Pembrokekorgen av: Bigtales, Bråvestagården, Elvenrose. Emindos,
Hadhafang’s, Happy Ivy’s, Red Royalty’s, Sassyfrass och Stora Björn. Detta inslag var mycket
uppskattat och vi hoppas att det ska bli återkommande. Vi vill även tacka Cecilia Lindhoff för de fina
glasen som hon hjälper oss att göra inför varje utställning.

Utställningen på Öland dömdes av rasspecialisten Astrid Lundava, Kennel Astersland, Estland. Totalt
51 stycken hundar var anmälda för henne, fördelat på 28 stycken (varav 5 valpar) welsh corgi
cardigans och 23 stycken (varav 2 valpar) welsh corgi pembrokes.
Den här gången hade vi inga anmälningar till special- eller parklass. Men i barn med hund, som
dömdes av Malin Eriksson, hade vi tre ivriga deltagare - Freja, Theo och Melker.

Resultat Färjestaden 18 maj 2019

Welsh Corgi Cardigan

BIR valp Wesa Borgs Völvan Thorbjörg
BIM valp Wesa Borgs Greve Moltke
BIR Corgi Na Volge Run Ruby Run
BIM Clovertrails Absolute Vodka
CERT hane Clovertrails Absolute Vodka
CERT tik Corgi Na Volge Run Ruby Run
R-CERT hane Keebleway Double Diamond
R-CERT tik Carddicted Nothing To Declare
BIR veteran SE UCH SE VV-16 SE VV-17 All Trade Suger And Spice
Bästa uppfödargrupp Kennel Carddicted
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Welsh Corgi Pembroke

BIR valp Bigtales Great Pearl
BIR Emindos Lowrider Dorina
BIM SE UCH NO UCH NO V-16 NO JV-16 Siggen’s Zeppelin
CERT hane Elvenrose Absolutely Adorable
CERT tik Emindos Lowrider Dorina
R-CERT hane delades inte ut
R-CERT tik Lejregård's Lady Midnight
BIR veteran C.I.B. NORD UCH SE V-14 SE VV-17 Zodia's Leo
BIM veteran Miss Maples Påskkäring
Bästa uppfödargrupp Kennel Älvdrottningens
Bästa avelsgrupp C.I.B. SE UCH DK UCH NO UCH NORD JV-15 NORD V-15 Andvol Edinaya Rossiya

Best in Show

BIS-1 valp Wesa Borgs Völvan Thorbjörg
BIS-2 valp Bigtales Great Pearl
BIS-1 veteran SE UCH SE VV-16 SE VV-17 All Trade Suger And Spice
BIS-2 veteran C.I.B. NORD UCH SE V-14 SE VV-17 Zodia's Leo
BIS-1 uppfödare Kennel Carddicted
BIS-2 uppfödare Kennel Älvdrottningens
BIS-1 avel C.I.B. SE UCH DK UCH NO UCH NORD JV-15 NORD V-15 Andvol Edinaya Rossiya
BIS-1 Corgi Na Volge Run Ruby Run BIS-2 Emindos Lowrider Dorina

Nästa utställning var Morokulien, specialutställningen som Svenska Welsh Corgiklubben regelbundet
anordnar i samarbete med Norska Welsh Corgiklubben. Den dömdes av de engelska rasspecialisterna
Barry Coulson, kennel Woodhenge och Peter Clifton, Kennel Joseter. Dessa två herrar visade sig vara
mycket populära och drog ett rekordstort antal anmälningar. Totalt anmälde sig 76 stycken (varav 4
valpar) cardigans och 66 stycken pembrokes (varav 15 stycken valpar). Trots lunchpaus mitt på dagen
så startade finalerna före utsatt tid och vid fyrasnåret hade dagens alla lyckliga vinnare utsetts. Den
här gången hade vi tävlande i både special- och parklass. Även Barn med hund hade många
anmälningar.
På kvällen samlades ett 50-tal deltagare till den traditionsenliga middagen vid Morokuliens Campings
”grillhytte”. Under kvällen bjöds vi på trevliga tal av båda domarna, Leif-Herman Wilberg och en av
våra huvudsponsorer Mia Bråve (Diopet, Folksam och K9). Extra minnesvärd blev kvällen när
Margareta Widin, kennel Cardax, hyllades för sin långa och framgångsrika uppfödargärning av både
Peter Clifton och Barry Coulson i deras tal.

Resultat Morokulien 3 augusti 2019

Welsh corgi cardigan Domare: Barry Coulson, Kennel Woodhenge, GB

BIR valp Keksband A Bonnie Lass to Imme
BIM valp Lullubelle’s Ravishing Romeo
BIR SE UCH SE V-16 SE V-17 Shepados Hot & Gentle
BIM SE UCH SE VV-16 SE VV-17 All Trade Suger And Spice
CERT hane Jolizi’s Dj Tiesto
CERT tik Myway’s A Little Less Conversation
R-Cert hane SE JV-18 Elmsmere Star Catcher
R-Cert tik Corgipaw All About Me
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BIR veteran SE UCH SE VV-16 SE VV-17 All Trade Suger And Spice
BIM veteran C.I.B EE CH NO UCH RLD N&F SE UCH SE V-15 Fest Lurody Cudnej
Bästa uppfödargrupp Kennel Carddicted
Bästa avelsklass SE UCH SE V-18 Major Point Kingstone Excellent

Welsh corgi Pembroke Domare: Peter Clifton, Kennel Joseter, GB

BIR valp Siggen’s Liquorice
BIM valp Siggen’s Lotte
BIR FI JV-14 FI UCH FR CH JWW-15 SE UCH Caamora Shamquin I Have A Dream For Annline
BIM NO UCH SE UCH SE V-13 SE V-14 SE V-17 Siggen’s Queen Of Spades
CERT hane FI UCH NO UCH Annline’s Im Dressed In Red Suit
CERT tik EE CH FI UCH LT CH Glamdring’s Dashing Daist
R-cert hane delades inte ut
R-Cert tik Emindos Lowrider Charlotta
BIR veteran FI UCH SE UCH Glamdring’s Bonnie Belen Os
BIM veteran NO UCH SE UCH Siggen’s Imperial Touch
Bästa uppfödargrupp Kennel Siggen’s
Bästa avelsklass C.I.B DK UCH NO V-15 NORD UCH Siggen’s Queen of Diamonds

Best in Show Domare: Barry Coulson, valp & avel Peter Clifton, veteran, uppfödare & BIS

BIS-1 valp Siggen’s Liquorice
BIS-2 valp Keksband A Bonnie Lass to Imme
BIS-1 veteran FI UCH SE UCH Glamdring’s Bonnie Belen Os
BIS-2 veteran SE UCH SE VV-16 SE VV-17 All Trade Suger And Spice
BIS-1 uppfödare Kennel Carddicted
BIS-2 uppfödare Kennel Siggen’s
BIS-1 avel C.I.B DK UCH NO V-15 NORD UCH Siggen’s Queen of Diamonds
BIS-2 avel SE UCH SE V-18 Major Point Kingstone Excellent
BIS-1 FI JV-14 FI UCH FR CH JWW-15 SE UCH Caamora Shamquin I Have A Dream For Annline
BIS-2 SE UCH SE V-16 SE V-17 Shepados Hot & Gentle

Parklass
1. Silje med Wally & Sue 2. Anna med Zandra & Eddie 3. Cathrine med Diesel & Puffa
Barn med hund
1. Linn Helen med Grill - Britt (övriga deltagare placerades på en hedrande andraplats)

Vi inom utställningskommittén vill rikta ett stort tack till alla er som på ett sätt eller annat har
bidragit till 2019 års utställningar. Jobbet kring utställningarna förutsätter att vi får hjälp och vi
uppskattar verkligen alla er som ställt upp med både stort och smått. Utan er skulle vi inte
kunna anordna några utställningar, så enkelt är det. Vi vill även tacka NWCK för ett gott samarbete
med allt arbete runtomkring Morokulienutställningen. Slutligen vill vi inom kommittén avsluta med
att vår ambition fortsatt är att alla specialutställningar som hålls i klubbens regi ska bli corgifester
som samlar många rasentusiaster där vi kan träffas och ha roligt ihop. Stort grattis till alla som rönt
framgångar på 2019-års utställningar. Väl mött under 2020!
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Webansvarig
Ansvarig: Caroline Järnbröst
Verksamhet 2019: Hemsidan har uppdaterats kontinuerligt med information från

klubbens olika delar, samt med annonser för planerade/födda
valpar etc. Hemsidan har under kalenderåret 2019 haft drygt
23000 unika besökare, och nästan 80000 besök totalt. Den
mest besökta sidan utöver startsidan är undersidorna i sektionen
”köpa corgi”.

WCP redaktion
Redaktör: Caroline Järnbröst
Övriga i Redaktionen: Cecilia Andersson Bergstrand, Jennifer Arnqvist & Johanna

Håkansson
Verksamhet 2019: Tidningen har utkommit med 4 nummer under 2019. Tidningen

har innehållit bl.a. information från styrelsen och kommittéer,
material från medlemmar, och diverse inbjudningar till årets
händelser, utöver det har redaktionen skapat mycket eget
material att trycka. Innehållet har haft en bra bredd för att
passa många olika läsare.

Mässansvarig
Sammankallande: Johanna Gull
Medhjälpare: Cor van der Beek
Verksamhet 2019: Under året har SWCK haft en Rasmonter på Älvsjömässan i

December och på My Dog i januari. SWCK har också varit
representerad med en rasmonter på Hundens dag på under
Solvalla EXPO samt på Jägersro på Djurens dag.
Mässansvarig har sett till att det funnits materiel till försäljning
från webshopen, samt folk och hundar i våra rasmontrar.

Medlemmar
Ansvarig: Johanna Gull
Verksamhet 2019: Sedvanlig verksamhet med att välkomna nya medlemmar samt

att ta kontakt med nya Corgiägare för att informera dem om
Swck.

Regionombud
Sammankallande: Helena Petersson
Övriga Regionombud: Finns i nästan var och en av våra regioner se resp. region.
Verksamhet 2019: Det har varit aktiviteter i några av våra regioner under året. 

Det varit Corgiträffar med olika aktiviteter och 
Corgipromenader, men även vår årliga Aktivitetshelg har
anordnats.
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Vallningsansvarig
Sammankallande: Cor van der Beek
Medhjälpare: Sara Rosenberg
Verksamhet 2019: 29-30 juni anordnade Sara i Öst ett vallägerläger i Swck's regi 

för corgiraserna i Almunge.

Båda raserna Welsh corgi cardigan och Welsh corgi pembroke
var representerade med större del cardigan.
Det var två mycket varma dagar för både får, hundar och
människor.
Största delen var nya hundar som ej träffat får eller vallat
tidigare. Vi gick igenom grunder för fårvallning och
kroppsvallande raser.
Hur hunden balanserar fåren gentemot föraren och hur vi kan
hjälpa och styra hunden.
Alla jobbade sedan praktiskt med sina hundar i fållor med fåren
och instruktörer till sin hjälp.
Det fanns intresse hos alla deltagande hundar mer eller mindre.

7-8 september organiserade Cor i Väst ett vallningsläger i
Mullsjö. Vi hade ett jättetrevligt gäng med hundar och
människor på vallningsläger i Mullsjö. I år var det verkligen en
blandning av nybörjare som knappt har sett får eller kor förut
till hundar som har tränat och vallat i flera år.
Vi började som vanligt med lite teori med grunden i vallning.
Sen var det dags för vallningsträning med får i två olika grupper
i olika storlekar av fållor.
På söndag hade vi träning med kor på förmiddag och på
eftermiddag en avslutande inofficielle anlagstest med Ann
Awes, var instruktör, som beskrivare.

Det var roligt att återigen se att så mycket av corgins
ursprungliga instinkter finns kvar.
Samtidigt är spridningen stor i båda raserna. Vi har vissa
individer som kommer igång långsamt och behöver
uppmuntran och vi har vissa skarpare individer som man måste
bromsa. Ofta är det lättare att bromsa en hund än att stimulera
den hela tiden, men även en lite försiktigare hund kan bli duktig
med rätt stöttning.
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Aktivitetshelgen
Ansvarig: Sandra Fäger
Verksamhet 2019: I år inföll aktivitetshelgen mellan 30 maj och 2 juni. Till denna

aktivitetshelg hade vi bytt plats till Mullsjö camping. De som
kom hade en trevlig vistelse, med möjligheter till
skogspromenader, umgänge och aktiviteter. Som tidigare år
anordnades det både tipspromenad, lotteri och grillkvällar.
Samt det stående inslaget södra Sveriges snabbare corgi.

Årets Corgi
Ansvariga: Christina Eriksson, Helena Petersson, Eva Sahlin, Helena 

Wiklund och Roland Johansson
Verksamhet 2019: De kategorier som premieras är följande:

* Rallylydnad
* Lydnad
* Agility/Hopp
* Bruks
* Nosework
* HTM/Freestyle
* Viltspår
* Aktivaste Corgi
* Utställnings Corgi
* Corgi veteran
* Avelstik, avelshane och uppfödare
En motion lades fram vid a ̊rsmo ̈tet 2019, anga ̊ende ha ̈vning av
regeln att minst 5 ekipage/ kategori/ras ska ha skickat in sina
resultat fo ̈r att kategorin ska premieras med en rosett. Detta
bifölls vid årsmötet och den nya regeln gäller för
sammanställning av listor för 2019. Christina Eriksson lämnar
över sitt ansvar till Angelica Nilsson fr. o. m. 01-Jan-2020.
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MEDLEMMAR
Medlemsutveckling 2012 – 2019

År 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Familjemedlemmar 69 61 53 47 38 33 32 34
Hedersmedlemmar 6 4 4 4 5 5 5 5
Övriga 28 36 10 14 15 11 30
Valpmedlemmar 63 132 5 66 63 73
Tot Fullbet. Fr. Sverige 407 348 437 444 471 485
Totalt ant. medl. 31/12 588 611 563 541 499 563 582 627

Medlemsutveckling från mars till december 2019.

Styrelsens tack för det gångna året!
Då har ytterligare ett år gått och som vanligt så går det oerhört snabbt.

Johanna Gull har tillsammans med ett stort gäng entusiastiska medhjälpare lagt ner mycket
tid på våra montrar på Stora Stockholm och My Dog. Vi började året med en mycket
välbesökt monter på My Dog. Vi har även haft en fin monter på Solvalladagen. Och vi
avslutade året med vår lika populära monter på Stora Stockholm, även den oerhört
välbesökt! Och även i år hade vi en liten monter på Jägersro i Malmö när de hade Djurens
dag i somras. Överallt märks ett stort intresse för våra raser vilket är fantastiskt roligt.

Vi har också haft vår fantastiska aktivitetshelg på Kristihimmelsfärdshelgen. Även den mycket
uppskattad! Sandra Fäger höll i den även 2019 och det blev i vanlig ordning kanonbra! 
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Vi har också haft två utställningar 2019, den första den 18:e maj i Färjestaden på Öland. Den
andra utställningen hade vi tillsammans med norrmännen i Morokulien den 3:e augusti och
där hade vi rekordstort antal anmälda hundar! Utställningskommittén gör ett hästjobb med
dessa utställningar men de blir fantastiskt bra!

Vallningskommittén med Cor van der Beek i spetsen och tillsammans med Sara Rosenberg
Kvist, har haft två mycket uppskattade vallningsläger, roligt att det finns intresse för detta!

Avelskommittéerna har haft  2 medlemsmöten som var mycket uppskattade och välbesökta!
Även dessa kommittéer lägger ner massor med arbete under året, allt för våra rasers bästa.

Vår infosida på Facebook ökar stadigt och är nu uppe i snart 1000 medlemmar!

Regionombuden runt om i landet jobbar på efter bästa förmåga, ibland så räcker inte tiden
till och då kanske det inte händer så mycket och ibland så kan man hinna med hur mycket
som helst, och då händer det mer. Känner du att du skulle vilja att det skulle hända lite mer i
din region, så ta kontakt med regionombudsansvarig så kan ni säkert komma överens om
något. Vi har fått en del nya men behöver fler.

Ett stort TACK till alla som arbetar för klubben. Det är tack vare Er och Era arbetsinsatser
som klubben klarar sitt uppdrag. Utan Er ingen klubb…
Vi kommer fortsatt att arbeta med att få fler medlemmar i klubben och för att fler av våra
medlemmar skall engagera sig i våra olika aktiviteter och verksamhetsdelar.
Så har du idéer, åsikter eller förslag så tveka inte att ta kontakt med styrelsen eller någon av
kommittérna.
Vi ser alla fram emot ett nytt verksamhetsår där vi arbetar tillsammans för våra härliga
hundar!

Styrelsen för SWCK
 Den 22 mars 2020

Monika Johansson Fia Nilsson Johanna Gull
Ordförande Vice Ordförande Sekreterare

Gunnel Samuelsson Anette Nordenstad Janneke Plomp
Kassör Ordinarie ledamot Ordinarie ledamot

Angelica Nilsson Josefin Hermansson Anders Duvborn
Ordinarie ledamot Suppleant Suppleant
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MÅL OCH VERKSAMHETSPLAN FÖR 2020

Övergripande mål
Svenska Welsh Corgi Klubben har som mål att kontinuerligt skapa goda förutsättningar för
hunden, hundägaren och hundägandet genom att
 väcka intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt sunda, bruksmässigt och

exteriört fullgoda rasrena hundar
 bevara och utveckla rasernas specifika egenskaper
 informera och sprida kunskap om hundens beteende, dess fostran, utbildning och

vård
 bevaka och arbeta med frågor, som har ett allmänt intresse för hundägaren och

hundägandet
 skapa och vidmakthålla goda relationer mellan omvärlden och hundägaren och

hundägandet

Arkiv
Delmål: 1. Säkra klubbens fysiska dokumentation för eftervärlden.
Plan: 1. Deponera de äldsta delarna av dokumentationen på Riksarkivet där de kan

vara tillgängliga för allmänheten via internettjänster.

Info-PR
Delmål: 1. Få medlemmarna att känna sig välkomna i klubben

2. Ge alla intresserade möjlighet att träffa en welsh corgi, då många kanske
inte känner till raserna, och vet hur allsidiga de är.

3. Nå ut med färsk Information till medlemmar
Plan: 1. Skicka ut WCP samt att till nya medlemmar skicka information om vår

klubb.
2. Ha SWCK montrar på mässor och större hundutställningar i Sverige (Solvalla

Djurens Dag, Stockholms Hundmässa, MyDog och Malmö Djurens Dag).
3. Fortsätta att skicka ut nyhetsbrevet.

Klubbtidningen Welsh Corgi Prat
Delmål: 1. Utkomma med 4 nummer under året.(mars, juni, september, december)

2. Publicera varierat material
Plan: 1. Tidningen ska utkomma med 4 nummer under 2020.

2. Medlemmarna har möjlighet att få tidningen digital eller i pappersform.
3. Tidningen kommer under året få ny redaktör/redaktion.
4. Innehållet ska tilltala olika typer av läsare och information från klubben ska

prioriteras. 
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Vallningskommitté
Delmål: 1. Sprida kunskap och information om vallning.
Plan: 1. Arrangera minst ett vallningsläger per år.

Avelskommittéerna för cardigan och pembroke
Delmål: 1. Väcka intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt sunda,

bruksmässigt och exteriört fullgoda rasrena hundar. Bevara och utveckla
rasernas specifika egenskaper. Informera och sprida kunskap om
hundens beteende, dess fostran och vård.

Plan
cardigan
och
Pembroke:

          Medlems- och uppfödarmöte
          – november 2020

Corgiinformatör
Delmål: 1. Sprida kunskap och information om corgiraserna.
Plan: 1. Tillgänglighet så att valp/hundköpare kan informera sig raserna.

Materialansvarig
Delmål: 1. Sprida kunskap och information om corgiraserna.
Plan: 1. Tillgänglighet så att valp/hundköpare kan informera sig raserna.

Aktiviteter
Delmål: 1. Få fler medlemmar att aktivt delta i de aktiviteter vi arrangerar.

2. Skapa aktiviteter som inte enbart riktar sig till uppfödare eller
utställningsinriktade medlemmar.

3. Genomföra klubbens aktivitetshelg.
Plan: 1. Göra mer PR för aktiviteterna samt försöka samordna ett medlemsmöte

under året.
2. Arrangera en aktivitetsträff under Himmelsfärdshelgen.
3. Sprida information om helgen genom klubbens olika kanaler. 
4. Ha ett lagom varierat program på vår aktivitetshelg, som inbjuder både till

samvaro med varandra, som med våra hundar.

Representation
Delmål: 1. Att tillvarata klubbens intressen samt inhämta information.
Plan: 1. Att har representanter från SWCK på SKK:s specialklubbskonferenser samt

Kennelfullmäktige.
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Utställning
Delmål: 1. Väcka intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt sunda och

exteriört fullgoda rasrena hundar.
Plan: 1. Under året arrangeras två rasspecialutställningar. Den första kommer att

vara i Malmö, på Burlövs Bk, 17/5. Domare kommer Gunnar Nymann från
Danmark att vara. Den andra specialen är i Karlstad 25 juli, där welsh corgi
cardigan döms av Christine Sonberg, Norge och welsh corgi pembroke av
Roland Fors, Sverige. Denna helg finns möjligheten att tävla om ytterligare
cert i Värmland. Värmlands KK arrangerar en nordisk utställning vid
Ransäters hembygdsgård, ca 40 km från SWCK’s utställningsplats.

IT - swck.org
Delmål: 1. Hålla swck.org uppdaterad med aktuell information.
Plan: 1. Hemsidan ska fortsatt hållas uppdaterad och information ska vara lätt att

hitta. Målet är att få fler uppfödare att annonsera sin uppfödning via
swck.org

Utmärkelser
Delmål: 1. Att uppmuntra medlemmarna till att bli aktiva Corgiägare.

2. Uppmuntra fler aktiva corgiägare på tävlingsbanorna att rapportera in sina
tävlingsresultat till SWCK.

Plan: 1. Fortsatt premiera ekipage som rapporterat in sina resultat i ovanstående
kategorier.

2. Att dela ut utmärkelser i följande olika klasser inom SWCK:
* Rallylydnad
* Lydnad
* Agility/Hopp
* Bruks
* Nosework
* HTM/Freestyle
* Viltspår
* Aktivaste Corgi
* Utställnings Corgi
* Corgi veteran
* Avelstik, avelshane och uppfödare
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SWCKs regioner
Delmål: 1. Att möta medlemmars behov av gemensamma träffar i de olika

regionerna.
2. Att få våra regionala ombud mer aktiva för att på så sätt fånga upp och

aktivera fler medlemmar, och kanske locka fler medlemmar till att bli en
del av SWCK.

3. Öka informationen om aktiviteter och ”feedback”.
4. Öka antalet regionombud.

Plan: 1. Se ”Verksamhetsplanering regionsvis”.
2. Att Regionombuden tar initiativ till aktiviteter, samt tar emot förslag på

önskade aktiviteter från medlemmar och i möjligaste mån tillmötesgår
dessa.

3. Att regionombuden informerar ansvariga för vårt Nyhetsbrev, Hemsidan
och Facebook om sina planerade aktiviteter, så att information och
inbjudan kan skickas och spridas till alla medlemmar.

4. Gå ut med efterlysning på Facebook, hemsidan och WCP.

Avelskommitterna för Cardigan och Pembroke
Verksamhetsplan 2020

Ledamöter
Avelskommitterna består av fem ledamöter. Cardigan: Carina Sandell Widin, Ulla Therman
och Fia Nilsson. Pembroke: Lisbeth Nilsson och Ulla von Wowern.

Marie Nilsson har under hösten 2018 anmält intresse för att handha utställningskritik för
Pembroke  med därtill hörande statistik. Vår förhoppning är att hon framgent vill fortsätta
att vara behjälplig med denna tjänst.

Ärenden
Avelskommittérna kommer fortsatt att skyndsamt behandla inkommande ärenden och avge
svar. Kontakt kommer att tas med i ärendet väl kunniga personer om de nuvarande
ledamöterna inte anser sig kunna ge kunnigt och helt korrekt svar på frågorna. Båda
avelskommittérna ser fram emot ett fortsatt gott och nära samarbete i avelsfrågor.

Aktiviteter
Avelskommittérna kommer att deltaga i planeringen av och aktivt medverka i Uppfödar- och
Medlemsmöte under verksamhetsåret 2020.

Ämne för mötet under hösten är bestämt. Kim Vigsö Nielsen har tackat ja till inbjudan att
hålla ett föredrag på temat ”Två Raser - likheter och olikheter”. Starkt fokus kommer att
läggas på olikheter mellan raserna. Plats och tid för mötet är Göteborgs Brukshundsklubb
lördag den 14 november.
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Vår målsättning är att under mötestiden ge deltagarna goda möjligheter att diskutera såväl
större övergripande frågor som mindre problem inom den egna aveln eller hos den enskilda
hunden. Avelskommitterna uppmuntrar till en öppen och fri diskussion mellan deltagarna.

Mötena har hittills varit väl besökta och ett antal deltagare har uttryckt förhoppningar om
fler möten framöver.

Möte Avelskommitterna för Cardigan och Pembroke
Ett gemensamt möte mellan ledamöterna i de båda avelskommitterna har hållits den 30
januari.  Vid mötet har ingående diskuterats frågor som kan vara adekvata att lyfta vid ett
större uppfödar- och medlemsmöte under verksamhetsåret. Även andra för raserna
relevanta frågor diskuterades.

Ledamöterna var helt överens om att ytterligare fördjupa samarbetet i avelsfrågor och även
fortsättningsvis anordna gemensamma uppfödar- och medlemsmöten.

Möte SKK, Stockholm ang, röntgen av höftleder
Under början av verksamhetsåret 2020, den 26 februari, kommer ledamöter för
avelskommitterna att delta i ett möte som initierats av SKK. Avsikten med mötet är att
diskutera för- och nackdelar samt ev. behov av röntgen av höftlederna. Från
avelskommittéerna deltar Carina Sandell Widin, Lisbeth Nilsson och Fia Nilsson.

Motion
Till SWCKs årsmöte kommer, om behov föreligger, att inlämnas motion.

Enkät
Avelskommittén för Pembroke har beslutat att under våren 2020 ge ägare av rasen möjlighet
att besvara en enkät rörande hälsoläget. Syftet med enkäten är att få en uppfattning om
avvikelser och allmänt förekommande hälsoproblem samt att ge avelskommitten en bild av
ev. förekomst av större problem inom rasen.

Enkäten kommer att vara digitalt tillgänglig för samtliga ägare av svenskfödda Pembroke.

Ekonomi
Inför budgetåret 2020 kommer avelskommitterna gemensamt att för verksamhetsanknutna
aktiviterer äska summan SEK 10 000.

Avelskommittérna för Cardigan och Pembroke den 29 februari 2020
Carina Sandell Widin, Ulla Therman, Fia Nilsson, Lisbeth Nilsson, Ulla von Wowern
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Verksamhetsberättelse regionombud  2019

Redovisning från regionombuden

Södra skåne:
2019 var planen att ha en Corgipromenad varje månad, lyckades nästan, blev 11 st. En del av
dem var ”bara” promenader men en del hade vi olika aktiviteter på, tex utställningsträning,
Nosework och Rallylydnad. Det har blivit mycket populärt och planen för 2020 är att
fortsätta i samma anda. //Mia Bråve, Helen Persson och Monika Johansson.

Norra skåne/Blekinge:
2019 har tyvärr inte blivit någon aktivitet i länet. Vi hoppas kunna planera in någon
promenad för år 2020. / Helena Petersson

Halland:
Regionombudansvarig letar nytt ombud.

Småland/Öland:
Förra året gjorde vi inte mycket pga valpkull mm. I år planerar jag för en corgiträff i februari
och därefter är förhoppningen med träffar en gång i månaden för de som vill och kan.
//Jessica Vähäkuopus Lindgren

Skaraborg/Älvsborg:
Under 2019 har jag tyvärr pga personliga omständigheter bara gjort en aktivitet. Det var en
corgiträff på Kinnekulle, där jag och medarrangören endast fick ett besök. Det varen familj
som var intresserade av rasen. Till 2020 planerar jag 4 träffar, en per kvartal. Min
förhoppning är att kunna sprida dem på Lidköping, Borås och Trollhättan eller dess
närområden. //Sandra Fäger

Göteborg/Bohuslän:
Har tyvärr inte svarat.

Skaraborg/Jönköping:
Regionombudansvarig letar nytt ombud.

Östergötland:
Har tyvärr inte svarat.

Gotland:
Regionombudansvarig letar nytt ombud

Värmland/Dalsland:
Har tyvärr inte svarat
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Mälardalen:
Har tyvärr inte svarat.

Västmanland:
Har tyvärr inte svarat.

Hälsingland/Gävleborg/Dalarna:
Regionombudansvarig letar nytt ombud

Jämtland/Västernorrland:
Här uppe i Jämtland-Härjedalen/Västernorrland, kommer vi har den årliga Corgi-träffen.
Första lördagen i Juni. Mingel, tipsrunda, fika o lite prova-på aktiviteter. //Cathrin Nordin

Västerbotten/Norrbotten:
Regionombudansvarig letar nytt ombud

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL STYRELSEVAL 2020

Ordförande (mandatperiod 1 år): Cor van der Beek (nyval 1 år)

Ledamot (mandatperiod  2 år): Victoria Axelsson (nyval 2år)

Ledamot (mandatperiod 2 år): Fia Nilsson ( nyval 2år)

Ledamot (mandatperiod 2 år): Johanna Gull  (nyval 2 år)

Suppleant 1  Anders Duvborn (nyval 1 år)

Suppleant 2  Jennica Skoglund (nyval 1 år)

Josefine Hermansson , Angelica Nilsson och Annette Nordenstad  har ett år kvar av mandatperioden.

Ordinarie revisorer : Gunnel Samuelsson (omval), Simon Wancke (omval)

Revisorssuppleant 1 år: Ulla Therman  (omval)

Valberedningen 2019

Malin Eriksson

Emelie Hansson
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