Svenska Welsh Corgi Klubben
Protokoll styrelsemöte
Mötesdatum: 20 januari 2022
Tid: 19:00
Zoom-möte.
Närvarande: Angelica Nilsson, Annette Nordenstad, Cor van der Beek, Eva Sahlin, Jennica
Skoglund, Johanna Gull, Josefine Hermansson, Victoria Axelsson,
Inte närvarande/anmält förhinder: 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 Josefine Hermansson
4. Justering av dagordningen
Följande punkter läggs till i dagordningen:
Inkommande post:
- Placering av annons i WCP
- Fråga om att ta valpar på import-tik
- Valphänvisning.
Övriga frågor:
- Årsmöte
- Verksamhetsberättelser
5. Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll godkänns.
6. Ekonomisk rapport
- Sammanställningen för 2021 är snart klar. Några betalningar för annons på hemsidan
har inte kommit in, samt kostnaden för Zoom är inte färdig.
- Johanna har lagt ut för Zoom sedan testperioden med start november 2020, och
sedan ordinarie från januari 2021. Styrelsen beslutar att hon ska få återbetalt det
som betalades för prövotiden också, även om det var för 2020.
- Vallningen redovisas nu på eget konto för att få bättre översikt. Bra resultat för 2021!
- De flesta almanackorna är sålda men några är kvar, dessa planerades för montern
på MyDog som blev inställt. Styrelsen beslutar att vi använder de som är kvar
som priser/gåvor på aktiviteter i klubbens regi.

-

Arbetet inför nästa domarkonferens skall påbörjas. Cor tar kontakt med Fia som har
mer erfarenhet.
Budgeten inför årsmötet är inte riktigt klar ännu.

7. Inkommande post och utgående post
Inkommande post:
1. Utökande av rasregister från Anna Friberg. Styrelsen godkänner detta, Johanna ska
skriva ut, skriva under och posta.
Diskuteras även att utställningskommitteen ska ta fram ett “välkomstbrev” för dem
som visar intresse.
2. Charlotta Mellin är auktorisationer exteriördomare för Pembroke, informationen är
vidarebefodrad till utställningskommitteen.
3. SWCK Delrevidering RAS från Carina, AKC är inskickat till SKK, och de ska
behandla det på sitt möte i februari. Cor har även talat med Anne Bucksch, ffa
gällande delrevideringen. Nu mindre tal om krav med röntgen än tidigare, men
rekommendationen ligger kvar.
4. Nytt bedrägeriförsök till kassör, inget utbetalt. Kommer nya varannan till var tredje
månad.
5. Information om avstängd svensk exteriördomare, Åke Cronander, från SKK.
Utställningskommitteen är informerad.
6. Möte om remiss för typstadgar 2022-03-08. Cor är anmäld.
7. Helgkurs för avelsfunktionärer av SKK. Två representanter från avelskommitten är
anmälda.
8. Placering av annons i WCP, en annons som var menad att hamna på tre sidor i direkt
anslutning till varandra blev istället utspridda i tidningen. Klubben beslutar att
återbetala en del av annonsavgiften. Johanna tar kontakt.
9. Fråga om att ta valpar på import-tik, tolkar det som att det handlar om vad som
behöver göras innan parning. Styrelsen beslutar att hänvisa till SKK för
svenskregistrering av tiken.
10. Fråga om valphänvisning. Vi har inte någon förmedling längre, utan man får ta
kontakt med de uppfödare man är intresserad av att köpa valp från. Cor tar kontakt.
Utgående post:

8. Kommittérapporter:
Avelskommittée
- Inget nytt mer än punkt 3 på inkommande post.
WCP-redaktionen
- Deadline för nästa nummer är 1 mars.
- Olika förslag diskuteras:
- Friskvård, nästa del i artikelserien.
- Spår (bruks).
- Tassar på vintern
- Annons från utställningskommitteen gällande sommarens aktiviteter.
- Hoopers.

-

Regionumbud.
Annons om webinarium.

Utställningskommittén
- Inget nytt rapporterat.
Vallningskommittén
- Inget nytt rapporterat.
Webkommittén
- Protokollen är nu upplagda på hemsidan.
PR och Mässansvarig
- Inget på gång, allt är inställt.
BPH-ansvarig
- Inget nytt rapporterat.
Aktivitetskommiteen
- Inget nytt rapporterat.
Facebook
1333 medlemmar.
9. Övriga frågor
- Årsmöte.
Det är dispans i år igen, men detta året bidrar inte SKK med någon praktisk hjälp mer
än instruktioner.
Styrelsen beslutar att årsmötet planeras som ett fysiskt på Jönköpings
brukshundklubb tills vidare. Man får byta till digitalt så sent som någon vecka innan,
beroende på restriktioner osv, och Johanna och Josefine delar på att vara
Zoom-ansvariga om planen ändras till digitalt.
Cor har en kontakt på Södra Älvsborgs kennelklubb som han ska ta kontakt med för
att kolla om hon kan tänka sig vara mötesordförande på årsmötet.
10. Nästa möte
9 februari 19:00, Zoom
3 mars 19:00, Zoom
11. Mötets avslutande
Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.
Vid protokollet: Johanna Gull

Mötesordförande: Cor van der Beek

___________________________ ____________________________

Mötesjusterare: Josefine Hermansson
___________________________

