SVENSKA WORKING KELPIE KLUBBEN
PROTOKOLL EXTRA MEDLEMSMÖTE 29 JULI 2011

§ 1. Birgitta Ulväng förklarade mötet öppnat.
§ 2. Till protokollförare valdes Louise Eriksson.
§ 3. Till justerare valdes Helene Abrahamsson och Keijo Isokääntä.
§ 4. Dagordningen godkändes av mötet.
§ 5. Kassören Sylvie Ann Adolfsson gav en ekonomisk rapport.
§ 6. Tävlingsregler SWKK Mästerskapet
Den nya regelboken från 2010 är det som klubben går efter idag. Denna regelbok revideras ständigt.
Klubben bearbetar den så den fungerar praktiskt på de djurgårdar vi är på (efter de förhållanden som
vi har för dagen).
SWKK Mästerskapen 2012 kommer att hållas i Ravlunda, Skåne, första helgen i augusti (3-5 augusti
2012).
§ 7. Någon övrig information fanns inte att ta upp på mötet.
§ 8. Avelskonferens/RAS (ras specifika strategier)
En arbetsgrupp bestående av Meta Lönnberg, Ingegärd Wärnqvist, Gun Wiklund, Susanne Gustafsson
har jobbat fram en hälsoenkät. Denna skall skickas ut via post samt mail. Varje enkät ska gälla för en
hund. Om man har flera hundar så måste man svara via hemsidan. SWKK har ambitioner att hålla en
avelskonferens där sammanställningen av denna enkät är en del av innehållet. Fler idéer på innehåll
emottages tacksamt av arbetsgruppen. Man hoppas på föreläsare, aktiviteter. Ett förslag var en
föreläsning om WK´s arbetssätt i Australien gärna med (utländsk föreläsare).
§ 9. Beslut att 2011 års Brategårdens vandringspris går till Katarina Ottosson i Umeå.
Motiveringen lyder: Som lärare på Forslunda Naturbruksgymnasium med WK-hundar, arbetande i
undervisning, gör hon reklam för ARBETANDE vallhundar i allmänhet och WK i synnerhet.
Bedömningen är att det är viktigt att blivande bönder och lantarbetare tidigt får positiv kontakt med
arbetande vallhundar”. Hon har haft WK sedan början av 90-talet.

§ 10. Inga övriga frågor fanns anmälda.
Klubben flaggade för att det numer finns en gästbok på hemsidan. Man betonade dock god
diskussionsetik.
Klubben söker nytt sponsoravtal med fodersponsor till Mästerskapen. Louise Eriksson och .Meta
Lönnberg undersöker saken vidare.
Prisutdelningen från fredagens tävling sker på lördag kväll efter middagen.
§ 11. Ordförande förklarade mötet avslutat.
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Helene Abrahamsson, justerare

Kejo Isokääntä, justerare

