
Svenska Welsh Corgi Klubben
Protokoll styrelsemöte

Mötesdatum: 15 september 2021
Tid: 19:00
Zoom-möte.

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

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 Annette Nordenstad.

4. Justering av dagordningen
Dagordningen godkändes.

5. Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll bordläggs och tas upp på kommande möte.

6. Ekonomisk rapport
- Kassör har skickat ut ekonomisk rapport från 2021-09-14. Vi ligger på ett positivt

resultat för i år.
- Till kommande utställningar/aktiviteter önskas att man skriver vad det är vad man

köper om man betalar med Swish.

7. Inkommande post och utgående post
Inkommande post:

1. SKK: Förslag till nya typstadgar.
Styrelsen ska läsa igenom och diskutera på kommande möte.

2. Förfrågan om revidering av RAS och delrevidering av röntgenrekommendationer. Vi
fortsätter diskutera under punkten Avelskommittéen.

Utgående post:
1. Maliat åtsmötesprotokoll för justering.

8. Kommittérapporter:

Avelskommittée



- Aktuellt just nu är kommande medlemsmötet. Nu 29 anmälda.
- Styrelsen beslutar att fyra utomstående får sitta med vid nästa styrelsemöte som

genomförs efter medlemsmötet.
- I senaste KF från SKK stod det något om reprimand för röntgen, “Höftledsröntgen,

HD, har genomförts efter genomförd parning. “och inkluderar Welsh Corgi Cardigan.
Vi har inget röntgenkrav så avelskommitten blev inte riktigt kloka på det och ska be
SKK om förtydligande. Detta ska genomföras genom att avelskommitteen
sammanställer en skrivelse som styrelsen godkänner innan skick till SKK. Denna får
gärna presenteras på kommande styrelsemöte 2 oktober då avelskommitteen
medverkar.

WCP-redaktionen
- Artikel från utställningskommitteen.
- Till nästa nummer:

- Fråga om julannonser.
- Vandring del 3.
- Utställningen i Gimo.
- Medlemmar som vill hjälpa till på MyDog 2022?
- Julens faror.
- Medlemsmötet 2 oktober.
- Corgimästerskap i vallning.
- “3 snabba”?

- Hoopers? Kanske inte klart till nästa.

Utställningskommittén
- Tre från styrelsen medverkade och uppskattade utställningen mycket. Bra genomfört!

Vallningskommittén
- Corgimästerskapet på gång. 7 anmälda, otroligt roligt!

Webkommittén
- Cor har kontakt med Caroline.

PR och  Mässansvarig
- Fortfarande inget stora Stockholm, men MyDog planeras för 2022.

BPH-ansvarig
- Svårt att hitta bra platser, och efter oktober finns det inga då det måste ske utomhus.

Påbörjar planering för våren 2022 istället.

Aktivitetskommiteen
- Inte hänt mycket sedan sist. Arbetet fortgår med att sammanställa alla regionombud.

Facebook
1237 medlemmar.



9. Övriga frågor
- Betalning av Zoom direkt från klubbens konto. Victoria kollar med banken imorgon.

10. Nästa möte
2 oktober 2021, ca 16:00
Fysiskt möte

Efter det 3 november 2021, 19:00 över Zoom.

11. Mötets avslutande

Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet: Johanna Gull        Mötesordförande: Cor van der Beek

___________________________ ____________________________

Mötesjusterare:Annette Nordenstad

___________________________


