Protokoll fört vid extra årsmöte med Svenska Working Kelpie
Klubben 1 augusti 2014 på Karkashults Bygdegård, Revesjö
§ 1. Extra Årsmötet öppnas
Ordförande Veronica Nyman öppnade mötet och hälsade 34 medlemmar välkomna.
Årsmötet inleddes med en tyst minut för Larry Jones som lämnat oss.
§ 2. Justering av röstlängd
Årsmötet beslutade att upprätta närvarolista och att efter kontroll mot medlemslista använda
denna som röstlängd vid behov.
§ 3. Val av ordförande för mötet
Till ordförande för mötet valdes Veronica Nyman
§ 4. Anmälan om styrelsens val av protokollförare
Till protokollförare vid mötet anmälde styrelsen Hans-Bertil Sinclair vilket godkändes.
§ 5. Val av justeringspersoner
Till justeringspersoner valdes Maria Nyberg samt Elsa Grenholm.
§ 6. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom för klubbensmedlemmar
Årsmötet beslutade att övriga närvarande skulle få närvara samt få yttranderätt.
§ 7. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst
Kallelse ska enligt stadgarna vara medlemmarna tillhanda senast 21 dagar före utlyst årsmöte,
vilket också varit fallet.
Årsmötet beslutade godkänna att mötet var stadgeenligt utlyst
§ 8. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes efter anmälan om övriga frågor: Uteslutning av medlem
§ 9. Ekonomisk rapport
Kassören gav en ekonomisk rapport och det konstaterades att klubben har en god ekonomi.
§ 10. Fastställande av nya stadgar, godkända vid ordinarie årsmöte 2014.
Årsmötet beslutade enhälligt att fastställa de nya stadgarna. Dessa ska godkännas av SKK.
§ 11. Styrelsen informerar
Styrelsen samt kommittéerna presenterade sig med namn och ansvarspunkter. Därefter
redogjorde klubbens ordförande för de beslut som tagits i styrelsen hittills under året och

redovisats på hemsidan (om oss/vår styrelse/rapport från styrelsen2014-06-13).
Ordföranden redovisade även styrelsens vidtagna åtgärder i samband med Larry Jones
bortgång (kondoleansblommor till familjen, hedersbevisning vid begravning mm).
§ 12. Medlemmarnas önskemål om verksamheten?
Mötet ajournerades för en gruppvis diskussion om styrelsens och föreningens framtid. Det
framkom många konkreta och bra förslag som redovisades och har noterats av styrelsen för att
arbeta vidare med under den kommande tiden.
Exempel: Lokala länstävlingar (motsv) för WK, bättre stöd till ägare av WK ute i landet för
att ”lyfta fram” WK. Tävling till minne av Larry Jones (bästa hund i hanteringsanläggning,
Larry Jones Bonnhundsklass, arbetsprov mm),
§ 13. Brategårdens vandringspris
Ordföranden redogjorde för bakgrunden till priset. Motiveringen, enligt nedan, lästes upp av
föreningens ordförande och priset utdelades till Lillemor Bylund.
”1996 köpte Lillemor Bylund sin första Working Kelpie och blev snabbt engagerad i
rasklubben. Hon gick vallhundskurs i Angervallarnas regi och började tävla så smått. I
Angervallarna är hon fortfarande engagerad men tävlandet har hon lagt ner.
I Svenska Working Kelpie klubben är hon guld värd då hon håller i spakarna bakom vår del
av Vallreg, vilket hon gjort ända sedan Vallreg kom till. Hon lägger in nya hundar och deras
härstamning, hon lägger också in våra tävlingar och skriver ut protokollen inför dem.
Hennes stora datakunnande gör att hon löser det mesta. Hon har också skapat en
anmälningsmodul på engelska som underlättar anmälningarna för våra utländska deltagare.
Lillemor startade också klubbens hemsida och arbetade med den fram till för ett par år sedan.
För allt detta förtjänar hon Brategårdens Vandringspris till den som arbetar i det tysta.”
§ 14. Övriga frågor
Fråga angående uteslutning av medlem togs upp. Årsmötet uppmanade styrelsen att
undersöka möjligheterna mht stadgar och övriga regelverk samt kontakta SKK kring
procedurerna.
§ 15. Mötet avslutas.
Mötets ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet under applåder.
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