
Svenska Welsh Corgi Klubben 
Protokoll styrelsemöte 

Mötesdatum: 26 november 
Tid: 19:00 
Zoom-möte.  
 
Närvarande: Angelica Nilsson, Annette Nordenstad, Cor van der Beek,  Eva Sahlin, Jennica 
Skoglund, Johanna Gull, Victoria Axelsson, 
Inte närvarande/anmält förhinder: Fia Nilsson,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 Angelica Nilsson.  
 
4. Justering av dagordningen 
Till dagordningen lades ytterligare en punkt angående exteriörbedömning till.  
 
5. Föregående mötesprotokoll 
Föregående mötesprotokoll godkändes, mindre ändringar gällande stavning korrigeras.  
 
6. Ekonomisk rapport 

- Då vi beslutat att lägga ner bedrägeriärendet gör vi just nu ett minusresultat. Dock 
saknas ännu sista delen av årets medlemsavgifter och liknande så vi hoppas på ta 
igen delar av detta.  

- Blev ett litet överskott vid genomförd exteriörbedömning.  
- Liggande fakturor godkänns att betalas, gällande exteriörbedömning, rosetter bl.a.  
- Beslutar att om en budget för en exteriörbedömning, utställning eller annan aktivitet 

godkänts av styrelsen så är det även godkänt för kassör att betala ut ersättning så 
snart kvitton inkommit.  

 
7. Inkommande post och utgående post 
 
Inkommande post: 

1. Aktiva vallare har kontaktat Cor angående utbildning av nya domare till vallningen. 
Cor tar kontakt med Aktiva vallare om mer information, gällande tidsram, plats osv. 
med tanke på Corona m.m.  

2. Nya anvisningar för exteriörbedömningar från SKK.  
 



Utgående post:  
1.  

 
8. Kommittérapporter:  
 
Avelskommittée 

- Revidera texten om avelsrekommendationer är inte gjort, Cor tar kontakt.  
 
WCP redaktionen 

- Flertalet artiklar inskickade från styrelsemedlemmar.  
- Julannonser kommer in löpande.  

 
Utställningskommittén 

- Arbetet inför sommaren är påbörjat.  
 
Vallningskommittén 

- Inget rapporterat. 
 
Webkommittén 

- Inget rapporterat. 
 
PR och  Mässansvarig 

- Inget rapporterat.  
 
BPH-ansvarig 

- Inget rapporterat.  
 
Aktivitetskommiteen 

- Inget rapporterat.  
 
Facebook 
1092 medlemmar. 
 
9. Övriga frågor 

- BIlder har inkommit till almanacka 2021. Victoria skickar över till Angelica på söndag 
29/11, för att gå igenom vilka bilder som skall ingå.  

- Ifrågasättande av diskvalifikation på exteriörbedömning. Utställningskommittén 
kontaktar SKKs domarkommitté gällande domarens uppförande och bedömning.  

 
10. Nästa möte 
14 januari 2021 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 
 
___________________________ 
 


