
Svenska Welsh Corgi Klubben
Protokoll styrelsemöte

Mötesdatum: 30 juni 2021
Tid: 19:00
Zoom-möte.

Närvarande: Angelica Nilsson, Annette Nordenstad, Cor van der Beek,  Eva Sahlin, Fia
Nilsson, Johanna Gull,
Inte närvarande/anmält förhinder: Jennica Skoglund, Josefine Hermansson, Victoria
Axelsson,

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 Fia Nilsson.

4. Justering av dagordningen
Dagordningen godkändes.

5. Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll godkändes.

6. Ekonomisk rapport
- Hoppar över under detta mötet, kassör inte med på mötet, inget nytt sedan förra

mötet.

7. Inkommande post och utgående post
Inkommande post:

1. Kallelse till kennelfullmäktige där SWCK har en röst. Cor och Josefine är anmälda,
och klubben står för resa, boende samt mat under mötet.

2. Gåvemedlemsskap innan reggat kennelnamn är klart? Detta godkänns av styrelsen,
men det ska vara registrerad valpkull.

Utgående post:
1.

8. Kommittérapporter:

Avelskommittée



- Inget att rapportera.

WCP-redaktionen
- Annons om medlemsmöte har fallit bort. Moniqa har mailat ut till dem som har

tidningen digitalt och håller på med utskick via post till de som har tidningen fysiskt.
Moniqa har erbjudit sig att ta på sig hela kostnaden, men styrelsen beslutar att
klubben ska stå för halva kostnaden då det är en gemensam miss då vi inte heller
såg det vid korrekturläsningen.

- Utskick som görs i klubbens namn ska ha kontrolleras och godkännas styrelsen
innan publicering.

(Jennica ansluter till mötet)
- Informationsblad till alla valpköpare som kan delas ut via uppfödare. Jennica tar på

sig att sammanställa uppfödare och ta kontakt med dem. På informationsblad ska det
även vara en liten frågeruta om varför man köpte corgi, var man träffade första
gången, vad man har för framtidsplaner, osv.

- Nya titlar, championat, kennlar osv är välkommet till tidningen.
- Info på hemsidan med exempelfrågor man kan besvara och maila in.
- Fia tar lite ytterligare ansvar inför nästa WCP.

Utställningskommittén
- Förfrågan att få pengar i förväg till utställningarna, mycket pengar att lägga ut i och

domarna och ringsekreterare vill gärna ha pengar direkt. Styrelsen beslutar att det är
godkänt att betala ut för arvode och reseersättning i förväg sålänge vi fått in en
detaljerad budget innan och att underlag inkommer efteråt, alternativt att vi får
underlaget redan i förväg. Detta skall finnas utställningskommitteen tillhanda 5 dagar
innan utställningen.

Vallningskommittén
- Anlagsprov i maj, en provgrupp och en provapågrupp.
- Kommer även anordna anlagsprov i sommar.

Webkommittén
- Senaste nytt som extra flik högst upp?
- Telefonversion av hemsidan?
- Cor pratar med Caroline och ser vad man kan göra.

PR och  Mässansvarig
- Inget rapporterat.

BPH-ansvarig
- Planerar nytt BPH till hösten, norr om Stockholm eller kanske västkusten?

Aktivitetskommiteen
Möte om regionombuden. Beslutat att vi ska:

- Maila ut till alla regionombud och se till att listan är aktuell.
- Skapa en Facebook-grupp så de kan inspirera varandra med aktiviteter osv.



Facebook
1187 medlemmar.

9. Övriga frågor
- Årsmötet: protokollet behöver justeras, mailadress till ordförande Anso Pettersson?
- Lista över deltagare på årsmötet så vi kan belöna de som visat engagemang genom

att planera nästa års fysiska möte lämpligt. Helst för 2020 och 2021.
(Jennica måste lämna mötet)

- Webbinarium.

10. Nästa möte
10 augusti 19:00

11. Mötets avslutande

Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet: Johanna Gull        Mötesordförande: Cor van der Beek

___________________________ ____________________________

Mötesjusterare: Fia Nilsson

___________________________


