
Svenska Welsh Corgi Klubben
Protokoll styrelsemöte

Mötesdatum: 9 februari 2022
Tid: 19:00
Zoom-möte.

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

4. Justering av dagordningen
- Lägger till punkt om utgivningsbevis under punkt 9.

5. Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll godkänns.

6. Ekonomisk rapport
- Rapport för föregående år är klar och visar ett positivt resultat.
- En ändring gällande SKKs medlemshantering syns i balansräkningen, mindre

kostnad för detta för 2021. Vi har även ökat i antal medlemmar 2021, kan det ha ett
samband? Budgetterad för det högre för 2022 tills vi bekräftat vad minskningen beror
på.

- Utställningarna har gått plus i år, men inga mängder. TIll nästa år ska vi se på
resultaten på försäljning på utställningarna, samt från den officiella
rallylydnadstävlingen som ska genomföras i samband med ena utställningen.

- Budget till 2022.
Utställningskommitteen behöver ett nytt trimbord och två nya tält. Detta har tagits
höjd för i budgeten. Även ökat totalt för utställningsverksamheten då 2021 hade både
större kostnader och intäkter.
Styrelsen beslutar att budgeten för 2022 godkänns.

- Diskuterar medlemsavgifter för 2022 inför årsmötet. Styrelsen beslutar att behålla
samma medlemsavgift som tidigare år.

7. Inkommande post och utgående post



Inkommande post:
1. Bolle vill inte längre vara Corgiinformatör.

Styrelsen beslutar att inte tillsätta någon ny informatör, och istället försöka
lösa så det finns mer information att hämta på klubbens hemsida. Planering om
detta fortsätter under punkt 8.

2. Aktivitetshelg 2022.
Styrelsen beslutar att genomföra en aktivitetshelg 2022.

3. SKK har bekräftat att de tagit emot delrevideringen, och de skulle ta upp det på ett
möte 1 februari och återkomma så snart som möjligt därefter. Klubbens sekreterare
har inte mottagit något om huruvida de kom fram till något på det mötet.

Utgående post:
-

8. Kommittérapporter:
Avelskommittén

- Två representanter från avelskommitten var på utbildning med SKK.
- Pembroke-kommitten skall inkomma med skrivelse till styrelsen.
- Medlemsmöte 27 februari.

WCP-redaktionen
- Påminnelse: Deadline för nästa nummer är 1 mars.

Artiklar diskuteras: kennelintervju, friskvård, info om regionombud, medlemsmötet,
hoopers. juniorhandling.

- Många nya medlemmar, se om någon kan skriva artiklar som är lite “back to basics”
om corgiraserna.

Utställningskommittén
- Inget nytt rapporterat.

Vallningskommittén
- Inget nytt rapporterat.

Webkommittén
- Protokollen är nu upplagda på hemsidan, men några saknas och ett ligger dubbelt.

Detta ska rättas inom kort.
- Hemsidan lite uppdaterad, kommer förhoppningsvis läggas upp lite artiklar inom kort.

PR och  Mässansvarig
- Inget nytt.

BPH-ansvarig
- Inget nytt.

Aktivitetskommiteen
- Inget nytt.



Facebook
1339 medlemmar.

9. Övriga frågor
- Domarkonferens

Planering påbörjad. Cor har tagit kontakt med SKK för att inleda det arbetet.
- Årsmötet 26 mars.

Planeras fortsatt som fysiskt möte på Jönköpings Brukshundsklubb.
Corona-anpassning diskuteras.
Verksamhetsberättelser snart klart, budget fastslagen tidigare idag.
Ej anmälan till mötet, men anmäla hur många som vill ha macka/fika.
Birgitta Bernhed från Norra Älvsborgs Kennelklubb blir mötesordförande på årsmötet.

- Utgivningsbevis till klubbens hemsida diskuteras. Då går man under Media och
trycklagen istället för GDPR, och man kan då publicera bilder från evenemang och
liknande där personer är synliga, namn på personer och hundar osv. Styrelsen
beslutar att detta ska inskaffas.

10. Nästa möte
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: Jennica Skoglund

___________________________


