Svenska Welsh Corgi Klubben
Protokoll konstituerande styrelsemöte
Mötesdatum: 3 maj 2020
Tid: 16:00
Telefonmöte
Närvarande: Angelica Nilsson, Annette Nordenstad, Cor van der Beek, Eva Sahlin, Fia
Nilsson, Jennica Skoglund, Johanna Gull, Josefine Hermansson, Victoria Axelsson,
Inte närvarande/anmält förhinder: 1. Mötets öppnande
Ordförande förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna.
2. Val av sekreterare
Till mötessekreterare valdes Johanna Gull.
3. Val av justerare
Till justerare valdes Josefine Hermansson.
4. Justering av dagordningen
Dagordningen godkändes
5. Styrelsens konstituering
● Sekreterare: Johanna Gull
● Kassör: Victoria Axelsson
● Vice ordförande: Josefine Hermansson
Omröstning sker i valet av vice ordförande. Valet står mellan Fia Nilsson och
Josefine Hermansson, och utfallet av omröstningen blir 2 röster till Fia och 5 röster till
Josefine.
● Medlemsansvarig: Victoria Axelsson, med hjälp av Johanna Gull (välkomstbrev).
● Firmatecknare
Styrelsen beslutade att utse:
Ordförande Cor van der Beek
Kassör Victoria Axelsson
eller den de/den sätter i sitt ställe, att oinskränkt företräda föreningen: två i förening,
i samtliga frågor. Denna rätt innebär bland annat, men inte uteslutande, att företräda
föreningen gentemot banken samt att utse behörighetsadministratörer och
företagsanvändare i föreningens internetbank.
6. Registrering av ny styrelse till SKK
Johanna Gull skickar in registrering från det konstituerande styrelsemötet till SKK.

7. Mötesfrekvens
Mötet beslutade att vi ska försöka ha minst ett fysiskt styrelsemöte där vi träffas, om
möjlighet finns med tanke på covid-19. Övriga möten kommer att vara telefonmöten. Vid
behov sätts extra telefonmöte in. Totalt ca 8st möten.
8. Arbetsutskott
Arbetsutskottet består av kassör Victoria Axelsson och sekreterare Johanna Gull jämte
ordföranden Cor van der Beek. Beslut som tas av arbetsutskottet ska tas upp på
efterföljande styrelsemöte.
9. Övriga frågor
● Avtackning Monika Johansson, Janneke Plomp, Gunnel Samuelsson och Anders
Duvborn - Jennica kollar.
● Styrelsemedlemmar tilldelas ansvar för de olika kommitteerna för att samarbetet
mellan styrelsen och kommittéerna ska bli enklare.
○ Eva - listorna
○ Fia - avelskommittéen
○ Annette - BPH
○ Jennica - utställning
○ Cor - vallning
● Styrelsen beslutar att skapa upp en aktivitetskommitée för att värna om våra aktiva
raser. Angelica Nilsson beslutas få sammankallande roll, och i kommittéen kommer
även Annette, Johanna och Josefine att ingå.
● Styrelsen beslutar Johanna Gull till PR-ansvarig.
● Avtackning till den avgående redaktionen av Welsh Corgi Prat, Cor och Jennica
kollar vidare på detta. Cor tar även på sig att lägga ut på facebook och hemsidan
angående ny redaktion.
● Extra årsmöte till hösten - bordlades till nästa möte.
● Valberedningen - bordlades till nästa möte.
10. Nästa möte
Onsdag 20 maj 19:00
11. Mötets avslutande
Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.
Vid protokollet: Johanna Gull

Mötesordförande: Cor van der Beek

___________________________ ____________________________
Mötesjusterare: Josefine Hermansson
___________________________

