
Svenska Welsh Corgi Klubben 
Protokoll styrelsemöte 

Mötesdatum: 10 november 2019 
Tid: 12:00 
Plats: Rosenbergsgatan 6, 55451 Jönköping  
 
Närvarande: Josefine Hermansson, Monika Johansson, Fia Nilsson, Janneke Plomp, 
Johanna Gull, Annette Nordenstad, Angelika Nilsson 
 
Inte närvarande/anmält förhinder: Anders Duvborn, Gunnel Samuelsson 
 
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 Fia Nilsson 
 
4. Justering av dagordningen 
Dagordningen godkändes 
 
5. Föregående mötesprotokoll 
Protokollet godkänns.  
 
6. Ekonomisk rapport 

● En medlem har satt in medlemsavgift på SWCKs kontonr, ej kennelklubbens.  
● Rapport för Morokulien gås igenom. Diskussioner om kostnad för kataloger tas upp, 

och en önskan om att dela upp posten för kataloger i tryckkostnad och administrativ 
avgift från SKK.  

 
7. Inkommande post och utgående post 
Inkommande post: 

1. Kallelse SWCK Årsmöte 2020 behöver rättas så det står söndag istället för lördag. 
Monika åtgärdar.  

2. Bekräftelse bokning av lokal till årsmöte. Gunnel lägger in betalning för lokalen med 
transaktionsdatum 28 februari.  

3. Man måste inte vara medlem för att sätta in annons om omplacering, och detta är 
helt kostnadsfritt. Johanna svarar, hänvisar till Caroline på web@swck.org. 
Diskuteras även att lägga ut ytterligare information på hemsidan då det är lite oklart, 
då att lägga informationen tydligare för omplacering, så den inte ligger under avel.  

mailto:web@swck.org


4. Ansökan “Arrangera utställning” för 2021. Konstateras att Morokulien är samtidigt 
som Gimo Nordic 2021.  

5. SBK: Nytt tävlingssystem istället för SBK Tävling. Vi har inget att tillägga.  
6. SKK: Två nya auktoriserade exteriördomare för pembroke; Annelie Karlsson och 

Jeanett Lemmeke.  
 
8. Kommittérapporter:  
Avelskommitté 
Pembroke: rapport från Ulla von Wowern. 
Inget rapporterat från Cardigan. 
 
WCP redaktionen 
Inget rapporterat. 
 
Utställningskommittén 
På mötet diskuteras möjlighet att ha digital katalog, något som vore positivt både 
kostnadsmässigt och för miljön.  
 
Vallningskommittén 
Anmälningar inkommit till vallningsläger i slutet av juni. 
 
Aktivitetskommittén 
Inget rapporterat.  
 
Webkommittén 
Inget rapporterat. 
 
PR o Mässansvarig 
“Stora Stockholm” och MyDog planeras för fullt.  
 
BPH-ansvarig 
Möjlighet att ha BPH anordnat av SWCK tas upp och Annette skall kolla på möjlig plats till 
nästa år.  
 
Facebook 
962 medlemmar. 
 
9. Övriga frågor 

- Medlemsavgift samt ny text på inbetalningskort, någon allmän text gällande digital 
WCP och hur man går tillväga. Monika skriver ihop till styrelsen för godkännande.  

- Två har skrivit och skickat till Monika. Två har inte skickat in något. Monika skriver ut i 
tråden för att få kontakt, annars lottas nya.  

- Aktiv corgi-listor behöver ny författare. Angelika erbjuder sig.  
 
10. Nästa möte 
4 december 19:30 



  
11. Mötets avslutande 
Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat. 
 
Vid protokollet: Johanna Gull         Mötesordförande: Monika Johansson 
 
___________________________ ____________________________ 
 
Mötesjusterare: Fia Nilsson 
 
___________________________ 
 


