Protokoll medlemsmöte Svenska Working Kelpie Klubben
2 augusti 2013 Klackbergsgården, Norberg.
§ 1. Mötet öppnas
Ordförande Veronica Nyman öppnade mötet och Hans Bertil Sinclair valdes till
mötesordförande.
§ 2. Val av protokollförare
Till protokollförare valdes Birgitta Ulväng.
§ 3. Val av justerare
Till justerare valdes Helen Abrahamsson och Sabine von der Heiden.
§ 4. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes efter anmälan om övriga frågor: Vandringspriser, Regelrevidering
och WK-mästerskapet 2014.
§ 5. Ekonomisk rapport
Kassören gav en ekonomisk rapport och klubben har god ekonomi.
§ 6. Styrelsen informerar
Styrelsen presenterade sig med namn och ansvarspunkter. Därefter redogjorde klubbens
ordförande för de beslut som tagits i styrelsen hittills under året. Bl.a. att inavelsgraden skall
anges på valpkullar på hemsidan. Datorprogrammet Lathunden är införskaffat till klubben.
Det är upprättat en Dödsfalls- och sjukdomsregistrering på hemsidan. Det är genomfört både
egenskapsbeskrivning och avelsträff. Arbetet med RAS fortskrider.
En medlem påpekade att vi bör se över hur vårt arkiv sköts och förvaras så att inte allt
material förstörs vid eventuell brand.
§ 7. Framtiden – vad vill vi arbeta med i klubben?
Mötet ajournerades i 10 minuter för en gruppvis diskussion om styrelsens och föreningens
framtid. Det framkom många konkreta och bra förslag:
-

Vad händer i Australien?

-

Kontakt utomlands/Europa.

-

Enkät till nötägare/djurägare om varför hundarna inte visas. Filma hunden

-

Nya hanhundar

-

Satsa mer på tävlingar/utbildning förare (3 grupper tyckte detta)

-

Kontaktpersoner ordna träff/träning årligen (3 grupper tyckte detta)

-

Hanteringsanläggning i bonnhundsklassen?

-

Dela mästerskapshelgen till två helger.

-

Avla med tanke på ursprunget och egenskaper.

-

Alla fotografier av Inga Olson sortera, lägga upp en databas med bilder.

-

Samla ihop beslut

-

Kunskap om blodslinjer/kennlar/WKC

Mötet återupptogs efter att alla grupper fått redogöra för sina förslag.
§ 8. Brategårdens vandringspris
Instiftaren av vandringspriset redogjorde för bakgrunden till priset sedan lästes motiveringen
upp av föreningens ordförande: I år gick vandringspriset till ”en person som absolut inte jobbar i
det tysta rent volymmässigt men en person som alltid ställer upp när det är kris eller något som
måste göras, utan att kräva något tillbaka. Hon löser allt med stort engagemang och lämnar
ingenting ogjort” - KARIN HELIN!!!

§ 9. Övriga frågor
Vandringspriser: Idag delar klubben ut 15 st. vandringspris varje år, det innebär mycket jobb
för styrelsen att hålla reda på samt räkna ut vinnaren av varje vandringspris varje år. Förslaget
är att de vandringspris som baseras på resultat där får hundägaren själv ansöka om priserna
genom att själv skicka in sina tävlingsresultat till klubben.
De som har instiftat vandringspriser får själv administrera dessa så blir de dessutom
personligare.
Regelrevidering: Det är åter dags att revidera regelboken för klasserna på WK-mästerskapen.
En enkät angående hur medlemmarna vill att tävlingarna ska se ut framöver utdelas samt
läggs ut på hemsidan och svar inlämnas senast den 15 september.
WK- mästerskapet 2014: För att kunna genomföra tävlingar med de antalet startande vi har
idag krävs det i runda tal 40 nöt och c:a 100 till 150 tackor. Inga förslag inkom men tips
lämnas så snart som möjligt till styrelsen.
Klubbens ordförande passade på att tacka Gun Wiklund för att under de senaste åren tagit
fram och förtjänstfullt sålt PR - material som i stor utsträckning bidragit till klubbens goda
ekonomi.
Även tävlingskommittén tackades för all tid och energi de hittills lagt ner för att få till dessa
tävlingar.

§ 10. Mötet avslutas.
Mötets ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.
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