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Signerat med BankID 2022-06-10 10:39 Ref: 234392a6-46fe-45c4-8ee7-bf38eb883e3b
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Svenska Welsh Corgi Klubben
Protokoll styrelsemöte
Mötesdatum: 2022-06-08
Tid: 20:00
Teams-möte.
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
1. Mötets öppnande
Ordförande förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna.
2. Val av sekreterare
Till sekreterare valdes Sofia Berg
3. Val av justerare
Till justeringsman valdes Annette Nordenstad
4. Justering av dagordningen
Dagordningen godkänns.
5. Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll godkändes.
6. Ekonomisk rapport
- Kassören går igenom ekonomisk rapport som är till och med idag 8/6-22. Det är ytterligare
några kostnader som inte kommit in ännu från Specialen i Hässleholm och aktivitetshelgen i
Mösseberg.

7. Inkommande post och utgående post
Inkommande post:
-CS protokoll för sammanträde nr 3 inkommet, skickat till styrelsen för läsning.
- AK ville ha det som efterfrågas i protokoll utdraget snarast för att ansökans ska kunna
behandlas på nästa möte, gällande avelsprogram på populationsnivå pembroke. Obs
mycket kort varsel.
-Inbjudan till hundungdoms representantskapsmöte.
- SKK:s föreningskommitté vill veta hur specialklubbs organisationen kan förbättras.
Utgående post:
-Skickat in förtydligande för avelsprogram på populationsnivå pembroke till AK.
- Skickat ut protokoll som vi legat efter med.

8. Kommittérapporter:
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Avelskommitté: Inget mer rapporterat än svaret till AK gällande avelsprogrammet på
populationsnivå.

WCP-redaktionen
-Det fattas några få artiklar till klar WCP- tidning, bör kunna ordnas innan ska iväg till
tryckeriet.

Utställningskommittén
- Rapport om specialen i Hässleholm. Utställningen gick bra, vi har dock lite kritik att lämna
till länsklubben gällande utställningsplatsen för oss den här helgen.

Vallningskommittén
- Vill organisera kovallningsdag den 5/9-22. Söndagen som är sista helgen i september vill vi
anordna vallanlagstest, minsta antal deltagande är 5-6 st.

Webkommittén
- Vi behöver uppdatera namn på personerna i styrelsen bl.a

Bph-ansvarig
Mjölby BK har möjlighet att arrangera Bph för oss 30/10-22. Minsta antal hundar är 8 st och
det kommer kosta 850 kr per deltagande. Ska annonsera ut detta i WCP.

Aktivitetskommiteen
- Ordföranden meddelar om aktivitets helgen i Mösseberg, gick bra och var trevligt!
- Ska ha möte angående hur vi kan få igång aktiviteter inom swck.

9. Övriga frågor
- Diskussion om kontokort till betalningar. Kassören har kollat upp och eftersom vi har

sk. tvåsamhet vid betalningar så kommer det inte gå.
- Vi pratar om att försöka ha aktivitetshelg i samband med specialutställning.
- E-signaturer är vi igång med nu i styrelse. Har hittills fungerat bra.
- Val av justerare, vi ska ha rullande schema så man lättast kan komma ihåg vem som

varit.

10. Nästa möte
Nästa möte 17/8 kl 20:00 via zoom eller teams.

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

Vid protokollet: Sofia Berg
Mötesordförande: Cor van der Beek
Mötesjusterare: Annette Nordenstad
Se E-signatur längst upp på protokollet.
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Till sekreterare valdes Sofia Berg
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7. Inkommande post och utgående post
Inkommande post:
-CS protokoll för sammanträde nr 3 inkommet, skickat till styrelsen för läsning.
- AK ville ha det som efterfrågas i protokoll utdraget snarast för att ansökans ska kunna
behandlas på nästa möte, gällande avelsprogram på populationsnivå pembroke. Obs
mycket kort varsel.
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Avelskommitté: Inget mer rapporterat än svaret till AK gällande avelsprogrammet på
populationsnivå.


WCP-redaktionen
-Det fattas några få artiklar till klar WCP- tidning, bör kunna ordnas innan ska iväg till
tryckeriet.


Utställningskommittén
- Rapport om specialen i Hässleholm. Utställningen gick bra, vi har dock lite kritik att lämna
till länsklubben gällande utställningsplatsen för oss den här helgen.


Vallningskommittén
- Vill organisera kovallningsdag den 5/9-22. Söndagen som är sista helgen i september vill vi
anordna vallanlagstest, minsta antal deltagande är 5-6 st.


Webkommittén
- Vi behöver uppdatera namn på personerna i styrelsen bl.a


Bph-ansvarig
Mjölby BK har möjlighet att arrangera Bph för oss 30/10-22. Minsta antal hundar är 8 st och
det kommer kosta 850 kr per deltagande. Ska annonsera ut detta i WCP.


Aktivitetskommiteen
- Ordföranden meddelar om aktivitets helgen i Mösseberg, gick bra och var trevligt!
- Ska ha möte angående hur vi kan få igång aktiviteter inom swck.


9. Övriga frågor
- Diskussion om kontokort till betalningar. Kassören har kollat upp och eftersom vi har


sk. tvåsamhet vid betalningar så kommer det inte gå.
- Vi pratar om att försöka ha aktivitetshelg i samband med specialutställning.
- E-signaturer är vi igång med nu i styrelse. Har hittills fungerat bra.
- Val av justerare, vi ska ha rullande schema så man lättast kan komma ihåg vem som


varit.


10. Nästa möte
Nästa möte 17/8 kl 20:00 via zoom eller teams.


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


Vid protokollet: Sofia Berg
Mötesordförande: Cor van der Beek
Mötesjusterare: Annette Nordenstad
Se E-signatur längst upp på protokollet.
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