Protokoll fört vid Svenska Working Kelpieklubbens (Rasklubb för Australian stock dog/ Working
Kelpie) ordinarie årsmöte i Lekeberga den 20 mars 2011

1. Mötets öppnande.
SWKK:s ordförande Larry Jones öppnade årsmötet med att hälsa alla hjärtligt välkomna.

2. Justering av röstlängd.
35 närvarande medlemmar.

3. Val av ordförande för mötet.
Årsmötet valde Lennart Ekmark.

4. Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet.
Louise Eriksson valdes till protokollförare.

5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare, som jämte ordförande
skall justera protokollet.
Birgitta Ulväng och Ragnhild Larsson valdes.

6. Beslut om närvaro – och yttranderätt förutom av klubbens medlemmar.
Beslöts att låta Lennart Ekmark ha yttranderätt.

7. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst.
Kallelsen till detta möte fanns med i medlemstidningen nr 4/2010. Förfarandet godkändes.

8. Fastställande av dagordning.
Dagordningen utkom med kallelsen i medlemstidningen. Den godkändes efter att punkten Kontaktpersoner
lades till övriga frågor.

9. Styrelsens årsredovisning, balans – och resultatredovisning,
redogörelse för arbetet med avelsfrågor, och för ataxiforskningsprojektet,
samt revisorernas berättelse.
Kassören redogjorde för balans- och resultatrapporterna. De godkändes.
Verksamhetsberättelsen godkändes och lades till handlingarna.
Gun Wiklund valde att redogöra för arbetet med avelsfrågor under § 20.
Revisorernas berättelse lästes godkändes och lades till handlingarna.

10. Fastställande av balans – och resultaträkning samt beslut om enligt dessa
uppkommen vinst eller förlust.
Angående lagervärdet så har ett större parti av PR-artiklar köpts in från ett konkursparti därav det höga
lagervärdet. Dessa kommer dock att säljas ut till ordinarie pris så en större vinst på PR-försäljningen är att vänta.
Årsmötet beslutade att fastställa balans- och resultat räkning och beslutade att föra över årets
förlust på 2 204 kr till löpande räkning.

11. Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte givit styrelsen.
I verksamhetsberättelsen har styrelsen redogjort för vad som gjorts under året, och några ytterligare uppdrag
har inte givits styrelsen. Årsmötet godkände detta som rapport.

12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
Årsmötet beslutade enligt revisorernas förslag att ge styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för det gångna året.

13. A. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget.
Förslag till verksamhetsplan och budget för 2010 har presenterats i tidningen. Egenskapsbeskrivning kommer
att ske i samband med Working Kelpie Mästerskapet troligast dagen innan och inte i novisklassen.
Några medlemmar ville uppmana alla berörda inom klubben att uppdatera kalendern på hemsidan bättre.
Diskussioner kom upp om hur och vilka försäkringar som krävs för att kunna ersätta djurägare för eventuella
skador som uppkommer på aktiviteter som sker i klubbens regi. Louise Eriksson fick i uppgift att ta reda på
mer information och kostnader för dessa.

Diskuterades om tidningen ska finnas enbart på hemsidan eller som förut i tryck.
Tidningen har en mysfaktor och ett historiskt värde eftersom informationen på hemsidan inte sparas för
arkivering.
Enades om att tidningen därför kommer att fortsätta utkomma med 4 nr per år.
Verksamhetsplan och budget godkändes.

13. B. Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår.
Årsmötet beslutade om oförändrad medlemsavgift dvs.250:- för
helbetalande och 50:- för familjemedlem.

14. Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter enligt § 8 i stadgarna
samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning.
Ordförande för ett år:
Ledamöter för två år:

Birgitta Ulväng
Susanne Gustavsson
Keijo Isokääntä
Gun Wiklund

nyval 1 år
nyval 2 år
nyval 2 år
omval 2 år

Suppleanter för ett år:

Malena Asplund-Klasson
Elsa Grenholm
Larry Jones

omval 1år
omval 1 år
nyval 1 år

Suppleanterna kallas till alla ordinarie möten därför har de inte någon speciell tjänstgöringsordning.

15. Val av två revisorer och två revisorsuppleanter enligt § 9 i stadgarna.
Revisorer för ett år:

Gertrud Larsson
Lena-Margareta Persson

omval
omval

Revisorsuppleanter för ett år:

Marie-Ann Kruhsberg
Anna Andersson

omval
nyval

16. Val av valberedning enligt § 10 i stadgarna.
Årsmötet valde följande valberedning:
Maria Nyberg
Erik Brate
Ingrid Drakenberg

1 år kvar och tillika sammankallande
nyval 2 år
nyval 2 år

17. Beslut om omedelbar justering av punkterna 14-16.
Beslutades att omedelbart justera punkterna 14 tom16.

18. Working Kelpiemästerskapet 2012 – tid och plats.
Tid första helgen i augusti men datum ber vi att få återkomma till.
Förslag framkom att lägga WKM i Skåne, men styrelsen får i uppdrag att arbeta vidare med frågan.

19. Motioner.
Inga motioner har kommit in.

20. RAS.
Gun Wiklund meddelade att en hälsoenkät kommer att skickas ut på en provrunda i styrelsen. En enkät per hund,
för den som haft eller har flera hundar. Denna enkät kommer att ligga som grund för RAS fortsatta arbete.

21. Styrelsen Informerar: Ny redaktör, Hemsidan, SVaK tidningen Omkring
Tidningen: En ny redaktör är tillfrågad men han vill ha mer tid att fundera, så Veronica Nyman gör även
nästkommande nummer, som är nr.2
Hemsidan: Maria Nyberg och Sylvie Ann Adolfsson har hand om hemsidan som uppdateras kontinuerligt.
SVaKs tidning Omkring efterfrågar fler artiklar och reportage om och från Working Kelpie klubben.

22. Kommittéer TK:s arbete/uppdrag.
Går på samma linje som förra året.

23. Egenskapsbeskrivning.
Nytt för i år var att de hundägare som ville fick direkt efter beskrivningen gå ett träningspass. Instruktör var en av
beskrivarna . De fick tips hur man kan fortsätta träna och arbeta med sin hund. Detta upplägg var mycket
uppskattat och klubben kommer i fortsättningen att erbjuda detta i samband med beskrivningar.

24. Utdelning av vandringspriser och avtackningar.
SWKK:s VP till bästa Working Kelpie IK 1 2010 tilldelades: Elwanvale Lil – Ragnhild Larsson
SWKK:s VP till bästa Working Kelpie NN 1 2010 tilldelades: Nerunders Zena – Larry Jones
SWKK:s VP till årets Working Kelpie tilldelades: Nerunders Ullis – Susanne Weibull.
Presentkort delades ut till alla ägare av hundar, som avlagt godkänt vallhundsprov under 2010.

25. Övriga frågor.
Nya kontaktpersoner för Värmland blir Britt Marie Haag, för Gävle/Dalarna blir ny kontaktperson
Kristine Sandström.
26. Mötet avslutas av styrelsens ordförande.
Ordförande Birgitta Ulväng tackade för förtroendet att få leda klubbens fortsatta arbete. Birgitta tackade
mötesordförande Lennart Ekmark för dagens arbete och förklarade sedan mötet avslutat.
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