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Svenska Welsh Corgi Klubben
Protokoll styrelsemöte

Mötesdatum:  2022-05-21
Tid: 16:00
Möte efter SWCK specialen i Hässleholm.

Närvarande: Annette Nordenstad, Eva Sahlin, Jennica Skoglund, Sofia Berg, Johanna Gull,
Fia Nilsson.
Inte närvarande/anmält förhinder: Helena Wiklund, Cor van der Beek, Victoria Jansson,
Cecilia Andersson

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

2. Val av sekreterare
Till sekreterare valdes Sofia

3. Val av justerare
Till justeringsman valdes Johanna Gull

4. Justering av dagordningen
Dagordningen godkänns.

5. Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll godkänns.

6. Ekonomisk rapport
- Bordläggs till nästa möte den 8/6.

7. Inkommande post och utgående post
Inkommande post:

Inget nytt rapporterat.

Utgående post: Inget nytt rapporterat.
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8. Kommittérapporter:
Avelskommittée

- AK vill ha ett bättre förtydligande angående avelsprogram på populationsnivå. Ska be
suppleant i CS att kolla vad det är för förtydligande som de menar.

WCP-redaktionen

- Inget nytt rapporterat.

Utställningskommittén

- Vi har precis haft vår rasspecial i Hässleholm.

Vallningskommittén
- Inget nytt rapporterat.

Webkommittén
- Inget nytt rapporterat.

PR och  Mässansvarig
- Inget nytt rapporterat.

BPH-ansvarig

- Väntar på svar från klubbar som kan anordna BPH.

Aktivitetskommiteen

- Inget nytt inrapporterat.

Facebook medlemmar: 1421 st

9. Övriga frågor

- Kort från kassören, bordläggs till nästa möte 8/6.
- Jennica ska göra förslag på mall till planerade aktiviteter i swck regi.
- Digitala signaturer- Sofia kollar upp till nästa möte 8/6.

10. Nästa möte
8/6 kl 20:00 Zoom-möte.

 J
S,

 J
G

, S
BB

 —
 P

ow
er

ed
 b

y 
Te

llu
sT

al
k





11. Mötets avslutande

Vice Ordförande tackar för mötet och avsutar

Vid protokollet: Sofia Berg        Mötesordförande: Jennica Skoglund

___________________________ ____________________________

Mötesjusterare: Johanna Gull

___________________________

 J
S,

 J
G

, S
BB

 —
 P

ow
er

ed
 b

y 
Te

llu
sT

al
k







Svenska Welsh Corgi Klubben
Protokoll styrelsemöte


Mötesdatum:  2022-05-21
Tid: 16:00
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Närvarande: Annette Nordenstad, Eva Sahlin, Jennica Skoglund, Sofia Berg, Johanna Gull,
Fia Nilsson.
Inte närvarande/anmält förhinder: Helena Wiklund, Cor van der Beek, Victoria Jansson,
Cecilia Andersson


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


2. Val av sekreterare
Till sekreterare valdes Sofia


3. Val av justerare
Till justeringsman valdes Johanna Gull


4. Justering av dagordningen
Dagordningen godkänns.


5. Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll godkänns.


6. Ekonomisk rapport
- Bordläggs till nästa möte den 8/6.


7. Inkommande post och utgående post
Inkommande post:


Inget nytt rapporterat.


Utgående post: Inget nytt rapporterat.







8. Kommittérapporter:
Avelskommittée


- AK vill ha ett bättre förtydligande angående avelsprogram på populationsnivå. Ska be
suppleant i CS att kolla vad det är för förtydligande som de menar.


WCP-redaktionen


- Inget nytt rapporterat.


Utställningskommittén


- Vi har precis haft vår rasspecial i Hässleholm.


Vallningskommittén
- Inget nytt rapporterat.


Webkommittén
- Inget nytt rapporterat.


PR och  Mässansvarig
- Inget nytt rapporterat.


BPH-ansvarig


- Väntar på svar från klubbar som kan anordna BPH.


Aktivitetskommiteen


- Inget nytt inrapporterat.


Facebook medlemmar: 1421 st


9. Övriga frågor


- Kort från kassören, bordläggs till nästa möte 8/6.
- Jennica ska göra förslag på mall till planerade aktiviteter i swck regi.
- Digitala signaturer- Sofia kollar upp till nästa möte 8/6.


10. Nästa möte
8/6 kl 20:00 Zoom-möte.







11. Mötets avslutande


Vice Ordförande tackar för mötet och avsutar


Vid protokollet: Sofia Berg        Mötesordförande: Jennica Skoglund


___________________________ ____________________________


Mötesjusterare: Johanna Gull


___________________________
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