Svenska Welsh Corgi Klubben
Protokoll styrelsemöte
Mötesdatum: 20 maj 2020
Tid: 19:00
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 sekreterare valdes Johanna Gull
3. Val av justerare
Till justeringsman valdes Angelica Nilsson.
4. Justering av dagordningen
Dagordningen godkändes.
5. Föregående mötesprotokoll
Förtydligande angående firmatecknare från konstituerande möte; enbart ordförande Cor och
kassör Victoria är firmatecknare, två i förening, och annan firmatecknare kan enbart tillsättas
efter nytt styrelsebeslut. I detta protokoll måste anges avgående person och vem som
tillsätts i dess ställe, med namn och personnummer.
Kassör tillsammans med ordförande, två i förening, kan göra utbetalningar upp till 1000kr,
samt har tillåtelse att betala löpande avgifter mot t.ex. Svenska kennelklubben, utan
styrelsebeslut. Övriga utgifter, från t.ex kommitéer, kräver budget som styrelsen godkänner
under styrelsemöte. Samtliga utgifter behöver redovisning med faktura, kvitto eller liknande
underlag, annars sker ingen utbetalning.
Kassör har möjliggjort ett enkelt sätt där alla underlag kan kontrolleras av ordförande så han
vet tydligare vad som sedan godkänns i banken.
6. Ekonomisk rapport
Kassör har ännu inte tillgång till allt som krävs för att en rapport, det är på gång.
Budget diskuteras, om att det är svårt att följa då många budgeterade aktiviteter tvingats
ställa in.

7. Inkommande post och utgående post
Inkommande post:
1. SKK meddelar att max 2h inrikes resa är godtagbar ang Covid-19.
2. Medlemsinbetalningar, vidarebefodrat till kassör.
3. Medlemsstatistik från SKK.
Utgående post:
1. Konstituerande protokoll postat för underskrift.
8. Kommittérapporter:
Avelskommittée
Skrivelse om HD från SKK respektive avelskommiteen.
I kort; D-höfter får enbart paras med hund med A eller B-höft. Hund med C-höft får paras
med hund med C-höft och bättre. Observera dock att höftstatus inte är det enda viktiga när
man funderar om att använda en hund i avel.
Denna är okej att publicera att på hemsidan, Facebook och eventuellt i framtida WCP.
Inget rapporterat från Pembroke eller Cardigan.
WCP redaktionen
Ny redaktion? Fått in intresse från två personer, båda journalister som vill ha lite betalt. Vi vill
ha exempel på vad man kan tänkas få och för vilken summa. Bordläggs till nästa möte då vi
kan ta ett mer informerat beslut.
Utställningskommittén
Information om sommarens utställningar kommer på hemsidan och facebook så snart som
involverade såsom domare har bekräftat att de fått aktuell informationen.
Vallningskommittén
Planering ligger pausad sålänge regler om max 2h restid ligger kvar.
Webkommittén
Inget rapporterat.
PR och Mässansvarig
Ser inte ut att bli någon Djurens helg i sommar, får invänta Stockholms hundmässa i
december.
BPH-ansvarig
Annette kollar på en aktuell plats nedåt landet i höst, ca september.
Aktivitetskommiteen

Fått mail från medlem som vill vara regionsansvarig. Skall gå igenom listan över vilka som
vill fortsätta vara regionsombud.
Facebook
1005 medlemmar.
9. Övriga frågor
- Nytt årsmöte? Under rådande omständigheter kan vi inte svara på när det är möjligt
att genomföra ett nytt, “riktigt” årsmöte.
- Bedrägeriärendet bortläggs till nästa möte så vi har kostnad vad det skulle kosta att
driva ärendet vidare civilrättsligt. Cor tar kontakt med jurist.
- Ansvar emot klubbmedlemmarna, ansvarsfrihet för föregående år.
- Medlem är oroad för planerad parning med inavelsgrad 6,6%. Styrelsen kan inte göra
något då SKK bara har en rekommendation på max 6,25% i frågan. Vill man driva
frågan vidare behöver det göras med SKK.
10. Nästa möte
16 juni 19.00
11. Mötets avslutande
Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.
Vid protokollet: Johanna Gull
Mötesordförande: Cor van der Beek
___________________________ ____________________________
Mötesjusterare: Angelica Nilsson
___________________________

