
Svenska Welsh Corgi Klubben
Protokoll styrelsemöte

Mötesdatum: 3mars 2022
Tid: 19:00
Zoom-möte.
Närvarande: Annette Nordenstad, Cor van derBeek, Eva Sahlin,
Angelica Nilsson((lämnade efter punkt 9), Fia Nilsson
Josefine Hermansson, Victoria Jansson
Inte närvarande/anmält förhinder: Jennica Skoglund och Johanna Gull

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

2. Val av sekreterare
Till sekreterare valdes Eva Sahlin

3. Val av justerare
Till justeringsman valdes Victoria Jansson

4. Justering av dagordningen
Dagordningen godkändes.

5. Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll godkändes.

6. Ekonomisk rapport
Kommer skicka ut om avgift för kennel annonserna på hemsidan i April

7. Inkommande post:
- Skks uttalande om Ukraina.
- Missat resultat till Corgilistan i nos work men det gjorde ingen skillnad på vem som

kom 1:a.
- Ökade papperskostnader från skk

8. Kommittérapporter:
Avelskommittée
-Informerade om träffen i Osby där Per Josefsson föreläste om ortopediska sjukdomar som
blev mycket uppskattad av dom som var där,
Det  togs det även upp om bland annat matadoravel på Welsh Corgi Pembroke.
-Styrelsen beslutar: att skicka in till skk om avelsprogram om populationsnivå för Welsh
Corgi  Pembroke.
-Har skickat in till skk del revidering av RAS, men svar frå skk har ej kommit ännu.

WCP redaktionen
- Tidningen är skickad till tryckeriet



Utställningskommitté
-Inget att rapportera

Vallningskommittén
-Inget att rapportera

Webkommittén
- Hemsidan uppdateras på Söndagar

PR och Mässansvarig
- Inget rapporterat.

BPH-ansvarig
- Inget att rapportera

Aktivitetskommiteen
- Har kommit några anmälningar om regionombud.

Facebook
1359 medlemmar.

9. Övriga frågor
Årsmöte
-mötessekreterare; Fråga Johanna
-Hämta/lämna Tåg. Annette
-Fika och kaffe Vi gör det på plats
-Lotteri. Annette ansvarar för det.
Webbinarium. 13 anmälningar redan
Anmälan om domarkonferens
-kontakta avelskommitten om vem vi ska samarbeta med
Aktivitets Helgen i mösseberg klubben hyr 10 stugor som betalas i förväg. Så ska man hyra
stuga gör man det genom klubben och betalar senas 2 maj, så vi hinner avboka i tid och inte
behöver betala dom som inte används.

10. Nästa möte
efter årsmötet 26 mars

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

Vid protokollet: Eva Sahlin                 Mötesordförande: Cor van der Beek

___________________________            ____________________________

Mötesjusterare:Victoria Jansson

__________________________




