
Svenska Welsh Corgi Klubben
Protokoll konstituerande styrelsemöte

Mötesdatum: 31 mars 2022
Tid: 19:00
Zoom-möte

Närvarande:, Annette Nordenstad, Cecilia Andersson Bergstrand, Cor van der Beek, Eva
Sahlin, Fia Nilsson, Helena Wiklund, Johanna Gull, Sofia Berg, Victoria Jansson,

Inte närvarande/anmält förhinder: Jennica Skoglund.

1. Mötets öppnande
Ordförande förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna.

2. Val av sekreterare
Till mötessekreterare valdes Johanna Gull.

3. Val av justerare
Till justerare valdes Sofia Berg.

4. Justering av dagordningen
Tillägg av punkt för rosettavtal samt fördelning av poster under punkt 9.

5. Styrelsens konstituering
● Sekreterare: Sofia Berg
● Kassör: Victoria Axelsson
● Vice ordförande: Jennica Skoglund
● Medlemsansvarig: Victoria Jansson.
● Firmatecknare

Styrelsen beslutade att utse:
Ordförande Cor van der Beek
Kassör Victoria Jansson
eller den de/den sätter i sitt ställe, att oinskränkt företräda föreningen: två i förening,
i samtliga frågor. Denna rätt innebär bland annat, men inte uteslutande, att företräda
föreningen gentemot banken samt att utse behörighetsadministratörer och
företagsanvändare i föreningens internetbank.

6. Registrering av ny styrelse till SKK
Johanna Gull skickar in registrering från det konstituerande styrelsemötet till SKK.

7. Mötesfrekvens
Totalt 10 möten varav 2 fysiska.



8. Arbetsutskott
Arbetsutskottet består av kassör Victoria Axelsson och sekreterare Sofia Berg jämte
ordföranden Cor van der Beek. Beslut som tas av arbetsutskottet ska tas upp på
efterföljande styrelsemöte.

9. Övriga frågor
● SKK/AK: Sobel/merle

Styrelsen har formulerat ett svar på förfrågan från SKK gällande Collieklubbens
förfrågan.

● Rosettavtal godkännes med TP Victory.
● Efter samtal om röstordning på årsmötet beslutar vi på detta möte att alla ska ha

möjlighet att komma till tals på styrelsemötena, men vid det tillfälle att omröstning blir
aktuellt blir det ledamötenas röster som räknas, och vid den situation någon ledamot
är borta träder suppleant in.

● Styrelsemedlemmar tilldelas ansvar för de olika kommitteerna för att samarbetet
mellan styrelsen och kommittéerna ska bli enklare.

○ Eva - listor för Cardigan
○ Fia - avelskommittéen
○ Annette - BPH
○ Jennica - utställning
○ Cor - vallning
○ Johanna - mässansvarig
○ Cecilia - PR/hemsidan
○ Helena - WCP
○ Övriga poster bordläggs till nästa möte.

10. Nästa möte
20 april
11 maj
Preliminärt 21 maj, Hässleholm
8 juni

11. Mötets avslutande
Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet: Johanna Gull         Mötesordförande: Cor van der Beek

___________________________ ____________________________

Mötesjusterare: Sofia Berg

___________________________

sekreterare.swck@gmail.com
Signature


