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För att öppna bilagorna kan en dedikerad PDF-läsare krävas.

Signerat av 3:
CORNELIS HENDRIK VAN DER BEEK
Signerat med BankID 2022-06-04 22:33 Ref: ed8da60b-5c53-4c9e-a566-e52ec4ff6514

Sofia Birgitta Berg
Signerat med BankID 2022-06-02 11:41 Ref: ff1a44ae-f73f-446e-94eb-1373d5e3ce3b

VICTORIA JANSSON
Signerat med BankID 2022-06-02 11:38 Ref: a7620509-6ee0-4d14-8c77-79136b3cec0c

SVENSKA WELSH CORGI KLUBBEN
Styrelsemöte 2022-05-11
Närvarande: Angelica Nilsson, Annette Nordenstad, Cor van der Beek, Eva Sahlin, Jennica
Skoglund, Sofia Berg, Victoria Jansson, Cecilia Andersson, Helena Wiklund
Inte närvarande/anmält förhinder: Johanna Gull
Följande punkter är på dagordningen:
1. Mötets Öppnande
-Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna.
2. Val av sekreterare för mötet är
- Sofia Berg
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3. Val av justerare är
-Victoria Axelsson
4. Justering av dagordningen godkänns
5. Föregående mötesprotokoll
-Föregående mötesprotokoll måste justeras ytterligare, bordläggs till nästa möte.
6. Ekonomisk Rapport
-Kassör har skickat ut ekonomisk rapport från 2022-01-01 till 2022-04-30
-Inför utställningen i Hässleholm önskar kassören att alla köp med Swish specificeras
7. Inkommande och utgående post
Inkommande :
• Stockholms Kenneklubb har mailat om 2024 utställningssammarbete.
-inget vi är med på.
• Medlemsenkät- om livet med hund
- sekreteraren informerar om att en enkät från skk gått ut till alla medlemmar.
•

Påminnelse om domarkonferens
-Vi planerar att skicka ansökan nästa år.

•

Ansökan om avelsprogram pembroke, mottaget av AK. Protokollsutdrag skickas
snart.

•

Fråga från medlem gällande HD på pembroke, mail gått ut till hela styrelsen.
-Ordförande har svarat medlem i den här frågan att RAS-dokumentet är reviderat av
avelskommittén och AK, men det behövs en definitivt beslut från SKK avelskommite
innan den träder i kraft.

•

Fråga från medlem från utlandet gällande hjälp att hitta rätt hane till sin tik i Sverige.
- Mailet skickas till avelskommittén som svarar på mailet och svar hela
styrelsen.

•

Fråga från medlem om ett inlägg i en facebook grupp besvarad.

Utgående :
-Ordföranden har mailat Västgötaklubben och Lancharshire Heeler klubben om att
anordna domarkonferens tillsammans.
8. Kommittérapporter
• Avelskommitteen
-Inkommande mail till sekreteraren från AK, de har mottagit avelskommitténs ansökan
om avelsprogram på populationsnivå på welsh corgi pembroke.
•

WCP Redaktionen
-Artiklar sökes till tidningen, är på gång. Rasspecialen, artiklar från Hässleholm.
-Förfrågan om att domarna skriver en liten artikel till tidningen om utställningen.
-Angående uppfödarpresentationer till WCP finns några på gång från uppfödare.
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• Utställningskommittén
Eurocorgi hålls i Sverige 2026
- Vallningskommittéen
Återkommer om andra aktiviteter på facebook.
- Webkommittéen
Ny lista för kommittéerna är snart ute på hemsidan.
- PR och Mässansvarig
- BPH-ansvarig
Har svårt att hitta någon arrangör som kan arrangera BPH.
- Aktivitetskommittéen
-Aktivitetshelgen om 2 veckor. Aktiviteter som ska hållas bestäms just nu, bland annat.
-Sveriges snabbaste corgi, vill beställa rosett. OK till det.
-Finns nu en messengergrupp med regionombud.
- Facebook 1416 st medlemmar

9. Övriga frågor
• Vem ansvarar för frågor via mail som är skickade till hela styrelsen?
- Ordföranden eller sekreteraren svarar på mailet och ccar hela styrelsen.
• Förslag på föreläsning som kan göras digitalt.
- Förslag på föreläsning om mentaliteten på raserna
• Zoom möten
Alla ska kunna starta ett möte, diskussion om olika plattformar.
Diskussion om betalning, vem och hur. Kassören kollar upp till nästa möte.
•

•

Digital signering
- Kassören har signaturprogram som kan nyttjas till ex signatur för
styrelseprotokollen.
Diplom för Svenskt utställningschampionat
- De som vill ha diplom får höra av sig till styrelsen. Påminnelse om detta ut i
sista WCP, påminnelse ut på facebook.

10. Nästa möte
Är 21/5 på plats efter utställningen i Hässleholm.

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

Vid protokollet: Sofia Berg

____________________________
Mötesordförande: Cor van der Beek
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___________________________
Mötesjusterare: Victoria Axelsson

___________________________

