
Swenska Welsh Corgi klubben 
protokoll 

 
Styrelsemöte 15 december 2021 på ZOOM 
Närvarande: Cor van der Beek, Annette Nordenstad, Eva Salin, 

Viktoria Axelsson,  Angelika Nilsson, Johanna Gull. 

Anmält förhinder: Fia Nilsson, Jennika Skoglund. Josefin Hermansson. 

 

1. Ordf förklarar mötet öppnat. 

2. Till sekreterare valdes Annette Nordenstad. 

3. Till justerare valdes Angelika Nilsson. 

4. Dagordningen justerades under punkt 8 och godkändes. 

5. Föregående protokoll godkändes. 

6. Ekonomisk Rapport: Resultatet ser bra ut Se bilaga. 

Viktoria har beställt 70 almanackor som kan köpas om man betalat 200kr och uppger 

adress till klubbens konto. Viktoria skickar snarast med posten. 

7. Inkommande och utgående post. 

Inkommande post: Mail från Monika angående statistik från Agria o Folksam. 

Monika hade lite olika uppfattning angående den statistik som vi tog upp förra 

styrelsemötet.  Agria hade slagit ihop våra både raser men inte Folksam vilket inte 

framgick tillräckligt tydligt i protokollet. Cor kontaktar Monika och Mia. 

Utgående post: Protokoll saknas på hemsidan. Skall undersökas var de är. 

8. Avelskommitén: SKK vill ha en revidering av RAS angående HD. Skickar frågan 

vidare till avelskommitén. 

WCP.  Vi behöver fler som skriver artiklar till tidningen. Mycket jobb att jaga till 

tidningen. 

Utställningskommitén: – 

Vallningskommittén: – 

Webkommittén – 

PR och Mässansvarig: Svårt att få folk till montern i Göteborg i jan 2022. 

Vi vet inte vad som händer med Utställningen, om den blir av? 

Styrelsen beslutade att avboka sitt deltagande på rastorget som vi anmält oss till och 

ta den kostnaden om det blir någon. 

BPH: Vi hade fått info om att SKK hade möjlighet att erbjuda  ambulerande Kärra 

med material och personal som kunde anordna BPH på udda platser. 

Men det visade sig inte stämma längre när det finns så många som anordnar BPH 

Inom SKK och Klubbar. 

Vi får söka efter någon som kan hålla BPH för vår klubb på ett bra ställe. 

Aktivitetskommitèn: Finns ett förslag till Tipspromenad som alla  kan använda vid 

t.ex. träffar. 

FB: 1247 medlemmar. 



9. Övriga frågor: Almanackorna skall betalas först till klubbens konto med SWICH el 

eller på Girot. Lägg ut på klubbens sida. 

Sponsorhuset: Lägg ut på klubbens sida om sponsorhuset. 

Wiltspår skulle det vara något för våra hundar och klubben. 

BESLUT: att ha ärets utställningscorgi. TIK och HANE i båda raserna. 

BESLUT. Årsmötet hålls sista lördagen i mars på hotell Vetterleden. 

Innan den 15/1 skriver alla som har ansvar för ett område till årsmöteshandlingarna. 

10. Nästa möte: Onsd 19/1 kl 19:00 

11. Mötets avslutande. 

Ordförande tackade alla närvarande och avslutade mötet. 

 

 

 

Vid protokollet                                            Mötets ordförande 
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Mötesjusterare 

 

----------------------------------------- 

 

 

 


