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Svenska Welsh Corgi Klubben
Protokoll styrelsemöte
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Mötesdatum: 2022-04-20
Tid: 19:00
Zoom-möte.
Närvarande: Angelica Nilsson, Annette Nordenstad, Cor van der Beek, Eva Sahlin, Jennica
Skoglund, Sofia Berg, Victoria Jansson, Cecilia Andersson
Inte närvarande/anmält förhinder: Johanna Gull, Helena Wiklund
1. Mötets öppnande
Ordförande förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna.
2. Val av sekreterare
Till sekreterare valdes Cecilia Andersson.
3. Val av justerare
Till justeringsman valdes Jennica Skoglund
4. Justering av dagordningen
Dagordningen godkänns.
5. Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll godkänns.
6. Ekonomisk rapport
- Ekonomisk rapport:
- Ligger väldigt bra till.
- Inte betalt fakturan för senaste corgi prat än.
- Kostnader som är relaterade till årsmötet hamnar under posten årsmöte.
- Kostnader för fysiska styrelse-möten läggs på styrelsen.
- Önskar mindre rapport ang vad som hänt eller skall hända i samband med att man
vill ha betalt för aktiviteten. Cor tar kontakt med berörda.
- Behövs en mall eller ett underlag så att de som arrangerar enkelt ska kunna lämna in
rapport. Skulle kunna bli bättre på att kommunicera via ex facebook-gruppen
“kommitéer inom swck”.

-

Borde ha en kalender för enkel överblick av klubbens event på hemsidan och
facebook

7. Inkommande post och utgående post
Inkommande post:
Från AKs sekreterare - Beslutet ang cardigans färger är inte klart utan tas upp på
deras nästa möte.
Utgående post:
1.Svaret som komponerades i senaste styrelsemötet, ang cardigans färger blev skickat AKs
sekreterare 6e april.
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2.Skrivelsen om avelsprogram på individnivå är skickat till AK 6e mars med det finns ingen
bekräftelse på att den är mottagen. Skickas igen och eftersöker bekräftelse.

8. Kommittérapporter:
Avelskommittée
-

-

Än så länge är inget möte planerat för att förankra planer inför att revidera RAS.
Endast positiv respons ang förslaget om avelsprogram på individnivå, pembroke. Om
man vill ha med något nytt i nya RAS måste detta ske nu under året.
Ak diskuterar huruvida man skall skicka ut en enkät angående kejsarsnitt på
pembroke.

WCP-redaktionen
-

BPH hoppas på att kunna förmedla ett datum för nytt BPH i tidningen.
Aktivitethelgen har varit när tidningen kommer ut så den bör komma med.
Rasspecialen har också varit så bör komma med i tidningen nästa nr.
Elins föreläsningar har också varit så bör komma med i tidningen nästa nr.
Letar uppfödarporträtt på pembroke. Blåtirans (cardigan) är tillfrågade.
Cor kontaktar 2 klubbmedlemmar på pembroke.

Utställningskommittén
-

Det är ca 40 anmälningar än så länge till specialen i Hässleholm. Påminnelse går ut
på facebook nu under veckan.
Jubileums-utställningen i Morokulien nästa år, har mottagit stora fina pokaler.

Vallningskommittén
- Inget nytt rapporterat.

Webkommittén
- Cecilia är upplärd av webbansvarig så hon kan stötta upp med hjälp på hemsidan.
PR och Mässansvarig
- Inget nytt rapporterat.
BPH-ansvarig
-

Nykvarns brukshundklubb verkar kunna hålla BHP under september för oss. Bör
komma med i nästa tidning.
Borde uppmärksamma/uppmuntra de som gör BPH på något nytt sätt, t.ex. med ett
diplom eller BPH-rosetter.
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Aktivitetskommiteen
-

Det har gått ut officiella förfrågningar angående att bli regionombud/vara med i
aktivitetskommittén. Cor håller på att sammanställa lista.
1405 medlemmar i facebookgruppen.

9. Övriga frågor
Fördelning/ansvar kommitéerna:
-

Kollar på hemsidan om den överensstämmer med dagens verklighet.
Cor blir sammankallande i aktivitetskommitén.
Regionombudsansvarig blir någon i aktivitetskommitén.
Anette vill vara kvar.
Cecilia går med i kommitten.
Cor undersöker om de som är med på ”gamla listan” vill vara kvar i kommittéen.
Avelskommittén WCC WCP:
Inga ändringar.
Sammankallande i Pembroke är Lisbeth.
Corgiinförmatör finns inte längre.
BPH-ansvarig är kvar.
Redaktören är kvar.
Utställningskommittén:
Web-ansvarig: Caroline Järnbröst.

Ansökan domarkonferens:
Vill ansöka tillsammans med andra klubbar. Ordföranden kontaktar lämpliga klubbar, t.ex
Heelerklubben, västgötaspetsklubben. Konferensen skall planeras väl och innehålla 4-6
raser.
SWCK 60 år: Kanske göra en hel helg av aktivitetshelgen och specialutställning i Gimo i maj.

-Kanske ge ut en ny jubileumsbok SWCK 60år. Cor kontaktar Bolle angående den gamla.

10. Nästa möte
Nästa möte 11/5
21/5 är ett fysiskt möte i Hässleholm.

11. Mötets avslutande
Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.
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Vid protokollet: Cecilia Andersson

Mötesordförande: Cor van der Beek
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