
Svenska Welsh Corgi Klubben 
Protokoll styrelsemöte 

Mötesdatum: 23 augusti 
Tid: 12:00 
Telefonmöte 
 
Närvarande: Angelica Nilsson, Annette Nordenstad, Cor van der Beek, Eva Sahlin, Jennica 
Skoglund, Johanna Gull, Josefine Hermansson, Victoria Axelsson, 
Inte närvarande/anmält förhinder: Fia Nilsson,  
 
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 Jennica Skoglund. 
 
4. Justering av dagordningen 
Dagordningen godkändes.  
 
5. Föregående mötesprotokoll 

- Inga kommentarer. 
 
6. Ekonomisk rapport 

- Inväntar slutrapport på WCP så det kan jämföras från tidigare nummer. 
 
7. Inkommande post och utgående post 
Inkommande post: 

1. Nya bedrägeriförsöket - inte nedlagt ännu men inget nytt från polisen.  
2. Stockholms hundmässa är inställt. .  
3. Mail från medlem ang oegentligheter mellan uppfödare. 
4. Sponsorhuset - Informationen skall läggas ut på Facebook-sidan.  

 
Utgående post:  

1. Svar på inkommande (punkt 7.3) av ordförande, där styrelsen rekommenderar 
medlemmen att anmäla till SKK’s disciplinnämnd, för att få frågan bedömd/utredd av 
oberoende part. 

 
8. Kommittérapporter:  
 
Avelskommittée 



- Uppfödarmöte försöker lösas fysiskt men är problematiskt pga Covid-19, då SKK 
ännu rekommenderar regional prägel på alla träffar.  

- Revidera texten om avelsrekommendationer.  
 
WCP redaktionen 

- Julnummer nästa, annonser? ex. “Dags att planera julnumret av WCP, vill du synas?” 
till Facebook + hemsidan.  

- Artiklar? Förslag på artiklar: 
- Veterinärer 
- Aktiviteter med hundar som inte är hundsport. 
- Skolhund.  
- Passitivitet. 

- Välkomstbrevet till nya medlemmar ska istället delas ut av uppfödare vid 
gåvomedlemskap, och kompletteras med ett formulär om att presentera sig och sin 
corgi i tidningen.  

 
Utställningskommittén 

- Diskussioner om rasspecialerna 2021.  
- Möjligheter att Corona-säkra? Dela förmiddag/eftermiddag eller två olika 

dagar för att minska antalet människor på plats vid en tidpunkt.  
- Om det inte blir några “vanliga” utställningar, får vi anordna ytterligare en? 

Kollar med SKK om vi får, men om svaret är ja kommer vi behöva hjälp då det 
krävs mycket engagemang att genomföra utställningarna.  

 
Vallningskommittén 

- Inget rapporterat. 
 
Webkommittén 

- Inget rapporterat. 
 
PR och  Mässansvarig 

- Stockholms hundmässa är inställd.  
- Kollar om lösningar med förrådet.  

 
BPH-ansvarig 

- Fortsatt svårt med “regional prägel”.  
- Planerar mot 2021.  

 
Aktivitetskommiteen 

- Angelika går igenom listan över regionsansvariga, för att se om någon är intresserad 
av att anordna något som passar in på SKK’s krav på regional prägel.  

- Underlätta genom att förtydliga våra regler på bidrag från klubben.  
- Hjälpa till med förslag på aktiviteter.  

 
Facebook 
1033 medlemmar. 



 
9. Övriga frågor 

- Bedrägeriärendet gås igenom, då styrelsen upplever att det är dags att avsluta 
ärendet och ta slutgiltigt beslut:  

- Nya regler och begränsningar är satta hos banken för godkännande av 
betalningar har införts.  

- Jurist som varit involverad under ärendets gång är kontaktad och anser att 
ärendet ska läggas ner.  

- Polis har lagt ner ärendet.  
- Cor kontaktar Fredrik Bruno, SKK, angående uttalande.  

- Zoom - Johanna skapar instruktion.  
- Inlägg från Kennel Club UK angående blue merle godkäns på klubbens 

facebook-sida.  
- Rosetter - beställ 10st.  
- Årets corgi-listor. Skall dessa genomföras eller inte? Efter diskussion görs en 

omröstning där att genomföra listorna i de sporter det är möjligt vinner med 6 mot 2. 
Vi är medvetna om att det varit svårt i år, och inte helt jämlikt/rättvist men klubben vill 
ändå uppmuntra till att vara aktiva med hundarna, och väljer därför att genomföra 
årets listor.  

- Beslutar att klubben står för lunchen under detta fysiska möte.  
 
10. Nästa möte 
Telefonmöte 24 september 18:45 via Zoom.  
 
  
11. Mötets avslutande 
 
Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat. 
 
Vid protokollet: Johanna Gull         Mötesordförande: Cor van der Beek 
 
___________________________ ____________________________ 
 
Mötesjusterare: Jennica Skoglund 
 
___________________________ 
 


