Svenska Welsh Corgi Klubben
Protokoll styrelsemöte
Mötesdatum: 3 mars 2021
Tid: 19:00
Zoom-möte.
Närvarande: Annette Nordenstad, Cor van der Beek, Jennica Skoglund, Josefine
Hermansson, Johanna Gull, Victoria Axelsson,
Inte närvarande/anmält förhinder: Angelica Nilsson, Eva Sahlin, 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 Victoria Axelsson.
4. Justering av dagordningen
Dagordningen godkändes.
5. Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll godkändes.
6. Ekonomisk rapport
- Årets beräknade resultat redovisas i balans- och resultatrapport.
- Rambudget för 2021 till årsmötet går igenom.
7. Inkommande post och utgående post
Inkommande post:
1. Mail från Monika - Konsten att köpa valp.
Cor, Jennica och Josefine tittar på en text till hemsidan.
2. Mail från Monika - Exteriörbedömning.
3. Mail från Folksam gällande sjukdomsstatistik.
4. Aktivitetshelgen, mail från Sandra. Styrelsen beslutar att vi inte genomför någon
aktivitetshelg 2021. Bör informeras om på hemsidan, Cor pratar med Caroline.
Utgående post:
1.
8. Kommittérapporter:

Avelskommittée
- Verksamhetsberättelsen från Cardigan har inkommit.
- Inget annat rapporterat.
WCP redaktionen
- Nästa nummer av WCP - pratar om förslag till artiklar.
- Fungerar dåligt med vidarebefodran från redaktörsmailen till Moniqa, föreslås att
lägga ut Moniqas mail direkt på hemsidan. Josefine kollar med henne.
- Fråga om valpköpare vill skriva artikel till WCP i välkomstbrevet.
- “Mallar” till hemsidan som medlemmar kan fylla i och skicka in till artiklar.
- När medlemmar gör aktiviteter i klubbens namn, efterfråga en liten rapport/artikel om
aktiviteten.
Utställningskommittén
- Dialog med SKK angående felbedömning av domare pågår.
- Utställningar 2021 - Gimo flyttas från maj till september.
Morokulien oförändrad ännu.
Planering pågår för fullt för att försöka lösa så de går att genomföra.
- Utställningar 2023, Hässleholm och Karlstad.
Vallningskommittén
- Vallningsläger planeras utomhus, utan övernattning. Flera helger planeras.
Webkommittén
- Inget rapporterat.
PR och Mässansvarig
- Inget rapporterat.
BPH-ansvarig
- Samtal pågår med arrangör på Saxnäs, Öland.
Aktivitetskommiteen
- Möte för att komma igång 17/3 19:00.
Facebook
1141 medlemmar.
9. Övriga frågor
- Verksamhetsplan och verksamhetsberättelse.
- Årsmöte.
Fysiskt årsmöte inte möjligt förrän efter sommaren som tidigast, men digitalt årsmöte
eller ställa in till nästa år? Styrelsen föreslår digitalt, Cor kollar upp möjligheter för
genomförande och föreslår möte i maj. När vi vet bokar vi ett möte om årsmötet
specifikt.

-

-

-

Exteriörbeskrivningar, medlemmar vill anordna bedömning i Skåne resp Östra
Götaland. Styrelsen är positiva till detta. Skånes exteriörbedömning är godkänd av
styrelsen, men vi vill veta vilken domare som planeras till Östra Götaland samt
önskar en budget. SKK betonar att exteriörbedömningarna är till för hundar som är
tänkta att gå i avel, samt att det inte bör uppmuntras till långa resor.
Mail till domarkommitteen ang diskvalifikation pga för mycket päls.
Styrelsemedlemmarna ska läsa igenom brevet och lämna okej eller synpunkter
snarast, dock senast fredag 5 mars 2021.
Digitala föreläsningar under våren.
En föreläsning om Vallning och etik är planerad längre fram.
Funderar även på en om friskvård och liknande.

10. Nästa möte
7 april 19:00
11. Mötets avslutande
Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.
Vid protokollet: Johanna Gull

Mötesordförande: Cor van der Beek

___________________________ ____________________________
Mötesjusterare: Victoria Axelsson
___________________________

