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Svenska Welsh Corgi Klubben
Protokoll styrelsemöte

Mötesdatum:  2022-08-17
Tid: 20:00
Möte via Teams.

Närvarande: Annette Nordenstad, Eva Sahlin, Jennica Skoglund, Sofia Berg,
Helena Wiklund, Cor van der Beek, Victoria Jansson,  Cecilia Andersson (kom in vid punkt
6.) Fia Nilsson (kom in vid punkt 7).

Inte närvarande/anmält förhinder:
Johanna Gull

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 Eva

4. Justering av dagordningen
Dagordningen godkänns.

5. Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll godkänns.

6. Ekonomisk rapport
- Inkommit intäkter från specialutställningen i Karlstad, kassören har en del swishar att

gå igenom då många valde att betala via swish.
- Hittills i år bra resultat.

7. Inkommande post och utgående post
Inkommande post:
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-Fråga angående beslut om dispens från medlem med cardigantik med okänd stamtavla har
kommit till avelsrådet på cardigan.
- Vädjan från redaktören wcp att hjälpas åt inför varje nr så vi har en fullständig tidning till
manusstopp.
-Förfrågan att bli exteriörhundsdomare på våra raser har inkommit.
-Protokollsutrag från SKK AK- avelsprogram på populationsnivå tas upp med oss efter
sommaren för diskussion.
- Nominering till Hamiltonplaketten.
-Mail från medlem angående drabbad valp med SU.
- glad sommar från avelskonsulent och kontaktperson i avelsfrågor- info om hösten-22
-inkommit mail från medlem som inte fått vår tidning.
-FCI Championat för juniorer och veteraner.

Utgående post: -Styrelsen har efter akut votering svarat medlemmen angående
cardigantiken med den osäkra stamtavlan att dispens för skk registrering avslås.

- Svarat medlem angående tidningen att den ska skickas igen.
- svarat medlem angående SU valpen

8. Kommittérapporter:
Avelskommittéen

- Avelskommittén informerar om enkät som skickats ut till cardiganuppfödare
angående kejsarsnitt.

- Avelskommittén informerar om sitt arbete med RAS som pågår just nu.
- Kritiklappar från utställningar
- förslag om info “att köpa valp“ till vår facebooksida och tidning.

WCP-redaktionen

- Önskan från redaktören att få in underlag i lagom tid till manusstopp.
- inkommit lite intervjuer till tidningen.
- Planering inför nästa års nummer är igång inför 60 års jubileum.
- vill ha in vinterbilder, kommer info om det i nästa tidning.
- Vi kommer att lägga viltspårslistorna “på is” då poängräkningen är väldigt oklar.

Utställningskommittén

- Vi hade en bra och lyckad utställning i Karlstad.
- styrelsen hjälper gärna till om en hand behövs på utställning om ordinarie

medlemmar i utställningskommittén inte är med.

Vallningskommittén
- 3/9 kovallning och 25/9 anlagstest

 C
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Webkommittén
- Önskemål om fler artiklar till hemsidan.

PR och  Mässansvarig
- Inget nytt rapporterat.

BPH-ansvarig

- 30/10 är det bph i Mjölby. info om detta kommer ut i nästa wcp.

Aktivitetskommiteen

- Mycket ligger på is efter en lång sommar.
- Kommer komma lista på regionombud och presentation om regionombud i wcp.

Facebook medlemmar: 1530 st

9. Övriga frågor
- Diskussion om hur vi kan locka mer medlemmar till klubben. Önskemål finns om att

komma mer norrut med aktiviteter.
- Hamiltonplaketten, vem ser till att nomineringar lämnas in? Sista dag för nominering

är 2022-12-31. Har funnits två kandidater från förra gången vi lämnade in
nominering, de ska nomineras nu igen. Eva, Sofia och Annette reviderar 1 av
nomineringarna.

- Sekreteraren i kontakt med SKK angående medlem.
- Jubileumsbok? Mycket jobb bakom, ordföranden ska fråga medlem som tidigare varit

ansvarig för den om hen kan hjälpa till. Eva och Annette kan hjälpa till.
- Avelskommittén pembroke och cardigan träffas under 3 dagar i augusti och jobbar

med RAS
- Kontakt med andra rasklubbar inför domarkonferens, hur går det? Ordföranden har

kontaktat Heelerklubben om samarbete inför domarkonferens och ev ansökan till
nästa år.

10. Nästa möte
15/9 kl. 20:00

11. Mötets avslutande

Vice Ordförande tackar för mötet och avsutar

Vid protokollet: Sofia Berg        Mötesordförande: Cor van der Beek

___________________________ ____________________________

Mötesjusterare: Eva Sahlin
___________________________
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Svenska Welsh Corgi Klubben
Protokoll styrelsemöte


Mötesdatum:  2022-08-17
Tid: 20:00
Möte via Teams.


Närvarande: Annette Nordenstad, Eva Sahlin, Jennica Skoglund, Sofia Berg,
Helena Wiklund, Cor van der Beek, Victoria Jansson,  Cecilia Andersson (kom in vid punkt
6.) Fia Nilsson (kom in vid punkt 7).


Inte närvarande/anmält förhinder:
Johanna Gull


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 Eva


4. Justering av dagordningen
Dagordningen godkänns.


5. Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll godkänns.


6. Ekonomisk rapport
- Inkommit intäkter från specialutställningen i Karlstad, kassören har en del swishar att


gå igenom då många valde att betala via swish.
- Hittills i år bra resultat.


7. Inkommande post och utgående post
Inkommande post:







-Fråga angående beslut om dispens från medlem med cardigantik med okänd stamtavla har
kommit till avelsrådet på cardigan.
- Vädjan från redaktören wcp att hjälpas åt inför varje nr så vi har en fullständig tidning till
manusstopp.
-Förfrågan att bli exteriörhundsdomare på våra raser har inkommit.
-Protokollsutrag från SKK AK- avelsprogram på populationsnivå tas upp med oss efter
sommaren för diskussion.
- Nominering till Hamiltonplaketten.
-Mail från medlem angående drabbad valp med SU.
- glad sommar från avelskonsulent och kontaktperson i avelsfrågor- info om hösten-22
-inkommit mail från medlem som inte fått vår tidning.
-FCI Championat för juniorer och veteraner.


Utgående post: -Styrelsen har efter akut votering svarat medlemmen angående
cardigantiken med den osäkra stamtavlan att dispens för skk registrering avslås.


- Svarat medlem angående tidningen att den ska skickas igen.
- svarat medlem angående SU valpen


8. Kommittérapporter:
Avelskommittéen


- Avelskommittén informerar om enkät som skickats ut till cardiganuppfödare
angående kejsarsnitt.


- Avelskommittén informerar om sitt arbete med RAS som pågår just nu.
- Kritiklappar från utställningar
- förslag om info “att köpa valp“ till vår facebooksida och tidning.


WCP-redaktionen


- Önskan från redaktören att få in underlag i lagom tid till manusstopp.
- inkommit lite intervjuer till tidningen.
- Planering inför nästa års nummer är igång inför 60 års jubileum.
- vill ha in vinterbilder, kommer info om det i nästa tidning.
- Vi kommer att lägga viltspårslistorna “på is” då poängräkningen är väldigt oklar.


Utställningskommittén


- Vi hade en bra och lyckad utställning i Karlstad.
- styrelsen hjälper gärna till om en hand behövs på utställning om ordinarie


medlemmar i utställningskommittén inte är med.


Vallningskommittén
- 3/9 kovallning och 25/9 anlagstest







Webkommittén
- Önskemål om fler artiklar till hemsidan.


PR och  Mässansvarig
- Inget nytt rapporterat.


BPH-ansvarig


- 30/10 är det bph i Mjölby. info om detta kommer ut i nästa wcp.


Aktivitetskommiteen


- Mycket ligger på is efter en lång sommar.
- Kommer komma lista på regionombud och presentation om regionombud i wcp.


Facebook medlemmar: 1530 st


9. Övriga frågor
- Diskussion om hur vi kan locka mer medlemmar till klubben. Önskemål finns om att


komma mer norrut med aktiviteter.
- Hamiltonplaketten, vem ser till att nomineringar lämnas in? Sista dag för nominering


är 2022-12-31. Har funnits två kandidater från förra gången vi lämnade in
nominering, de ska nomineras nu igen. Eva, Sofia och Annette reviderar 1 av
nomineringarna.


- Sekreteraren i kontakt med SKK angående medlem.
- Jubileumsbok? Mycket jobb bakom, ordföranden ska fråga medlem som tidigare varit


ansvarig för den om hen kan hjälpa till. Eva och Annette kan hjälpa till.
- Avelskommittén pembroke och cardigan träffas under 3 dagar i augusti och jobbar


med RAS
- Kontakt med andra rasklubbar inför domarkonferens, hur går det? Ordföranden har


kontaktat Heelerklubben om samarbete inför domarkonferens och ev ansökan till
nästa år.


10. Nästa möte
15/9 kl. 20:00


11. Mötets avslutande


Vice Ordförande tackar för mötet och avsutar


Vid protokollet: Sofia Berg        Mötesordförande: Cor van der Beek


___________________________ ____________________________


Mötesjusterare: Eva Sahlin
___________________________
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