
Svenska Welsh Corgi Klubben 
Protokoll styrelsemöte 

Mötesdatum: 16 juni 2020 
Tid: 19:00 
Telefonmöte 
 
Närvarande: Angelica Nilsson, Annette Nordenstad, Cor van der Beek, Eva Sahlin, Fia 
Nilsson, Jennica Skoglund, Johanna Gull, Victoria Axelsson, 
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 Eva Sahlin. 
 
4. Justering av dagordningen 
Dagordningen godkändes.  
 
5. Föregående mötesprotokoll 

- Inga kommentarer. 
 
6. Ekonomisk rapport 

- Victoria har nu tillgång till klubbens konton.  
- Lägre antal inbetalningar av medlemsavgifter än föregående år.  
- Sponsorhuset. 
- Kennel-annonser på hemsidan.  

 
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 



Information är inte färdigskriven, men skall sedan läggas ut på Facebook och hemsidan.  
 
Många hör av sig om hur man hittar hanhundar i sin närhet nu i Corona-tider. Vi beslutar att 
ta bort avgiften på 50kronor för att ha med sin hanhund på hemsidan och kommer lägga ut 
på hemsida och Facebook med kriterier, och checklista för att få fram relevant information till 
tikägare.  
 
WCP redaktionen 
Exempeltidning inkommen från ena journalisten.  
 
Utställningskommittén 
Utställningen inställd, anmälan stängd och borttagen.  
Domarna bokade till Karlstad är inbjudna till 2022 istället.  
Sponsorer är kvar till nästa år.  
 
Vallningskommittén 
Planering ligger pausad sålänge regler om max 2h restid ligger kvar.  
Vallningsdag istället för läger, eller läger utan övernattning -med anlagsprov- är under 
planering. 
 
Webkommittén 
Inget rapporterat. 
 
PR och  Mässansvarig 
Djurens helg Stockholm inställd.  
Inget nytt om Stora Stockholm.  
 
BPH-ansvarig 
Varit i kontakt med anordnare på Öland, för eventuell BPH-dag/helg. Även potentiellt i 
Aneby.  
 
Aktivitetskommiteen 
Inget nytt.  
 
Facebook 
1018 medlemmar. 
 
9. Övriga frågor 

- Bedrägeriärendet. Önskar skriftligt utlåtande från jurist om sannolikheten att vi skulle 
ha något att vinna på att dra det vidare, vad han tror att det skulle kosta att ta det 
vidare civilrättsligt, samt eventuella kostnader beroende utgång.  

- Fysisk träff i augusti förhoppningsvis.  
- Zoom-möte  

 
10. Nästa möte 
9 juli 19.00 



 
  
11. Mötets avslutande 
Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat. 
Vid protokollet: Johanna Gull         Mötesordförande: Cor van der Beek 
 
___________________________ ____________________________ 
 
Mötesjusterare: Eva Sahlin 
___________________________ 


