
SVENSKA WELSH CORGI KLUBBEN 
Protokoll  

Styrelsemöte 3 november 2021, klockan 19:00 

Plats: Zoom 

Närvarande: Fia Nilsson, Cor van der Beek, Annette Nordenstad, Eva Sahlin, 

                     Från punkt 7, Johanna Gull, Jennica Skoglund 

Frånvarande: Josefine Hermansson, Victoria Axelsson. Angelica Nilsson   

1. Ordförande förklarar mötet öppnat. 

2. Val av sekreterare: Fia Nilsson  

3. Val av justerare: Annette Nordenstad 

4. Justering av dagordning: Dagordningen justerades och godkändes.  

5. Föregående mötesprotokoll: Föregående mötesprotokoll godkändes.  

6. Ekonomisk rapport 

-  Resultatet ser lovande ut.  

7. Inkommande och utgående post 

- Domarkommitténs svar angående domares behandling av utställare.  

- Typstadgar, SKK vill ha svar innan den 1/12 2021 

Ut: Årsmötesprotokoll till ordförande samt justerare. 

 

8. -     Avel: Styrelsen godkände skrivelsen från Avels kommittén och svaret till Anette         

Busch skickas in av sekreteraren.  

Avelsråden ska skicka nytt brev angående färg till SKK, så fort protokollet från 

Kennelfullmäktige är puplicerat, eftersom vissa godkända motioner var om just 

registrerad färg.  

 

- WCP:  

Artiklar, vallning, uppfödare Liste Line, Rehab balansboll, Medlemsmöte, 

Kennelfullmäktige, Medlemsträff Osby, Tack till alla sponsorer, Märta B invald i 

CS.  

  

 

- Utställningskommittén: 

Jennica rapporterade om att de hade tackat alla inblandade i bytet av 

utställningsplats.  

Ansökt om utställning 2023, planerat är Österbybruk i maj och Morokulien i 

augusti. Planerna för 2022 utställning i Hässleholm i maj och utställning + 

middag i Karlstad i juli. 

 

- Vallningskommittén:  

Cor rapporterade att det skulle ha varit ett vallanlagstest i Mårtensby men har ej 

fått info om den blev av. Vall och friskvårdsläger planeras i april 2022.   

 

- PR och mässansvarig: 

SWCK är anmälda att ha rasmonter på MyDog.   



- BPH-ansvarig: 

Kontakta Fredrik Torstensson om vad som krävs för att kunna göra ett BPH och 

pris.   

 

- Aktivitetskommittén: 

Cor kontaktar regionsombud och frågar om de vill vara det även till nästa år och 

vad deras planer än. Informerar även om att de kan ansöka om bidrag på max 

500 kr till olika aktiviteter.  

 

- Facebook: 1262 st.  

 

9. Övriga frågor 

- Hundlistor: Beslutade att Aktiv Corgi skulle delas ut. När det gäller Årets 

utställningshund kommer det endast att dela ut årets hane och tik oavsett 

hur röstningen avslutas. Vi var inte överens, omröstningen stod 3+3, det 

beslutades att de 3 som inte var med på mötet skulle rösta på Messenger 

och det skulle bli utslagsgivande. 

- Årsmöte beslutades att hållas runt Jönköping. 

- Omplaceringsannons är för alla medlemmar oavsett vilket land hunden 

kommer ifrån. 

- Det beslutades att skicka en Jubileumsbok till Curre, till SKK bibliotek samt 

att övriga vi hade kvar skulle läggas ut på Facebook till ett pris av 100 kr 

plus porto. 

- Rapport från Kennelfullmäktige: Det röstades igenom en annan ordförande 

än Valberedningen hade som förslag samt 1 ledamot och 1 suppleant. 

Stämningen var att Specialklubbarna är trötta på att SKK inte lyssnar på 

oss och därför röstades många motioner igenom mot SKK 

rekommendation. Det var viktiga frågor för klubbarna exempel registrerade 

färger och HD. Lite pinsamt för SKK att jaktklubbar berättar om att de har 

blivit lovade i nästan 10 år över ett digitaliserat sätt att rapportera jaktprov 

ska skapas men det har ännu inte blivit av.  

10. Nästa möte 

8 December 2021.  

 

11. Mötets avlutande 

Ordförande tackar alla närvarande och förklarar mötet avslutat.  

 

 

Vid protokollet Fia Nilsson                           Mötesordförande Cor van der Beek 

 

 

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

 

Mötesjusterare Annette Nordenstad 

 

 

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

 

 



 

 

 


