
Protokoll fört vid SWKK:s styrelsemöte/telefonmöte 2010 04 06. 
 
Närvarande: Larry Jones, Birgitta Ulväng, Sylvie-Ann Adolfsson, Gun Wiklund, Erik Brate, 
Susanne Gustafsson, Malena Asplund-Klasson, Elsa Grenholm samt Sandra Green ( § 14 ). 
 
Ej närvarande: Veronica Nyman, Meta Lönnberg. 
 
§ 1. Mötets öppnande. 
Mötet öppnades av Larry Jones. 
 
§ 2. Protokollförare för mötet. 
Till protokollförare valdes Gun Wiklund. 
 
§ 3. Justerare. 
Till justerare valdes Malena Asplund-Klasson. 
 
§ 4. Dagordning. 
Dagordningen godkändes. (diarienr 22) 
 
§ 5. Genomgång av föregående protokoll. 
Protokoll från telefonmöte med TK 2010 01 31 (dnr 9) samt protokoll från konstituerande 
styrelsemöte 2010 03 14 (dnr 17) genomlästes och godkändes. 
 
§ 6. Ekonomi. 
Balans- och resultatrapport för perioden är utskickade via mail. (dnr 21)  Sylvie-Ann 
rapporterade att faktura för årsmötet inte inkommit än samt att klubben fått betala fullt porto 
för senaste medlemsbladet, en kostnadsökning på ca 1200:-. Denna merkostnad var nödvändig 
för att årsmöteshandlingarna skulle nå medlemmarna i tid. Handlingarna granskades och 
godkändes. 
 
§ 7. Rapporter. 
Elsa rapporterade att samtliga presentkort till VP-hundar är utskickade (dnr 8). Flera 
medlemmar har mailat och tackat för en positiv överraskning. 
 
Egenskapsbeskrivningskommittén meddelar att man har valt in Malena Asplund-Klasson. 
Kommittén har planer på uppföljning med en enkät till deltagande hundägare. 
 
Avelskommittén rapporterar att polisen har tagit kontakt för information om rasen. 
Susanne har antagits till SKK:s kurs II för avelsråd 16-17/4. 
 
Tävlingskommittén rapporterar att mötet i Lekeberga 4/4 fick ställas in och ersättas med 
telefonmöte.  
TK överlåter frågan om poängberäkning för placeringar i den nya finalklassen till styrelsen. 
Efter diskussion och omröstning beslutar styrelsen att Mästerskapsklassen och finalklassen 
ska vara separata tävlingar. Placeringen i finalklassen blir således slutlig placering i Working 
Kelpiemästerskapet oavsett ekipagets placering i kvalklassen. 
 
TK rapporterar att ett nytt vandringspris till bästa all-roundhund under WKM har instiftats. 
Priset ska gå till det ekipage som uppnått bästa sammanlagda placering i 



Nötmästerskapsklassen och Mästerskapsklassen får, kvalomgången. Placeringarna i de båda 
klasserna adderas och delas med 2 för att få fram ekipagets slutliga placering. 
TK vill vidare klargöra startordning för mästerskapsklassens final. Om någon bland de 3 
högst placerade från kvalet avsäger sig eller uteblir, går starträtten till nästföljande ekipage i 
resultatlistan från kvalklassen. 
 
TK: s representant Sylvie-Ann rapporterade därefter om kostnadsförslag för mat under WKM. 
Styrelsen enades om en kostnad om 100: - per person för fredagens middag och 250: - per 
person för lördagens middag. Lunch för båda dagarna ska kunna beställas för en kostnad av ca 
60: - per person. 
Styrelsen utsåg Malena Asplund-Klasson till medlemmarnas kontaktperson för 
matbeställning inför WKM 2010. 
 
§ 8. Skrivelser. 
SKK har skickat det färdiga steg 3-avtalet (dnr 18). Meta är ansvarig, men eftersom hon inte 
kunde närvara vid mötet, bordläggs frågan. 
 
Inbjudan från SKK angående utbildning av ordförande (dnr 11). Styrelsen beslutar att 
Birgitta Ulväng anmäls på klubbens bekostnad. 
 
§ 9. Verkställande utskottet. 
Inget att rapportera. 
 
§ 10. PR. 
Angående den planerade DVD:n, så har Meta rapporterat till Elsa att den tilltänkte 
producenten inte längre är aktuell för uppdraget. Frågan bordläggs därefter. 
 
§ 11. Bordlagda ärenden. 
Inga Olsson frågar styrelsen om kostnadsersättning för kopiering av klubbens fotoarkiv (dnr 
6). Styrelsen beslutar att ersätta Inga med max 2000:- efter fakturering av uppkomna 
kostnader. 
 
§ 12. Working Kelpiemästerskapet 2010. 
Läget rapporteras vara under kontroll både på får- och nötsidan. Ca 40 kvigor i åldern 12-18 
månader kommer att finnas tillgängliga. 
33 bokningar av sängplatser har inkommit.  
 
§ 13. Working kelpiemästerskapet 2011. 
På årsmötet fanns ett förslag om att förlägga WKM 2011 till Skåne. Larry anser att den 
extrema placeringen i yttersta kanten av vårt avlånga land får vänta till ett speciellt tillfälle 
som ett jubileum el. dyl. Inga andra förslag finns, så frågan bordläggs till medlemsmötet på 
WKM 2010. 
 
§ 14. Medlemsbladet. 
Redaktör Sandra Green deltar nu i mötet. Hon rapporterar att det har blivit svårare att få in 
material till tidningen och att även styrelsen ofta är sena med sina bidrag. Hon är även 
missnöjd med färgerna på de senaste 2 numren av medlemsbladet och undrar om det har blivit 
någon förändring i tryckeriets rutiner. Vid diskussion framkommer att ett byte av tryckeri har 
skett inom ramen för uppdraget. Tills vidare kommer vi att fortsätta vårt samarbete med 
nuvarande uppdragstagare för tryckning och distribution, då inkomna offerter på alternativ har 



visat sig vara betydligt dyrare (dnr 19). Sandra och Sylvie-Ann kontaktar tryckeriet för 
diskussion omkring kostnader och kvalitet. 
Sandra önskar telefonersättning, eftersom hennes uppdrag som redaktör genererar många 
telefonsamtal. Styrelsen beslutar om ersättning på 500:- per år efter fakturering. 
 
Styrelsen diskuterar därefter allmänna principer för att förbättra rutinerna omkring 
medlemsbladet. Beslutas att allt material ska skickas i 2 kopior, till både Sandra och Elsa. 
 
Larrys artikel om WK från 80-talet har ännu inte återfunnits. Sökandet fortsätter. 
Susanne har fått medlemsförfrågan om förklaringar till använda förkortningar i 
valphänvisning och statistik. En sådan lista ska tas fram och publiceras i varje nummer. 
Erik får i uppdrag att skriva ett referat från årsmötet. 
Ett önskemål om att tävlingsaktiva skriver referat från SVaK-tävlingar med WK-deltagare 
framkommer. 
Frågor- och svarspalt diskuteras, men anses av styrelsen bli för inaktuell med nuvarande 
utgivning av medlemsbladet. 
Veronica och Susanne ansvarar för nr 2/2010. Speciell uppmärksamhet på att all viktig 
information om WKM verkligen publiceras. 
 
§ 15. RAS. 
Gun rapporterar att Meta har accepterat att ingå i RAS-kommittén. 
 
§ 16. Egenskapsbeskrivning. 
Susanne rapporterar att 13 hundar deltog i Lekeberga. Elsa och Ingegärd tog hand om 
deltagarna efter beskrivningen för att besvara frågor kring arrangemanget, vilket var mycket 
uppskattat. 
Egenskapsbeskrivningskommittén har inbjudit fler blivande beskrivare. 
Susanne önskar en informationstavla med de deltagande hundarnas namn och härstamning vid 
varje beskrivning, så att arrangemanget blir lättare och mer givande att följa. 
 
§ 17. Ändrade registreringskrav. 
Efter diskussionen vid årsmötet är det nu dags att formulera en skrivelse till SKK om ändring 
av registreringskraven för vår ras. Beslutades att Gun gör ett utkast till skrivelsen. 
 
§ 18. Kontaktpersoner. 
Michael Sandström utses till ny kontaktperson för Östergötland. 
Malena Asplund-Klasson utses till ny kontaktperson för Västsverige. 
 
Styrelsen beslutade att alla kontaktpersoner ska vara medlemmar i SWKK. 
 
§ 19. Brategårdens VP. 
Inga förslag har inkommit, men Erik föreslår Erik Zetterholm. 
En blänkare sätts in i nästa nummer av medlemsbladet för att undersöka om fler förslag finns. 
 
§ 20. Övriga frågor. 
Inga övriga frågor väcktes vid detta möte. 
 
§ 21. Nästa möte. 
Nästa telefonmöte för styrelsen blir måndag 7/6 kl. 21. 
 



§ 22. Mötets avslutande. 
Larry tackar för ett långt och givande möte och avslutar därmed dagens förhandlingar. 
 
Alfta 2010 04 07 
 
Vid protokollet 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gun Wiklund    Larry Jones  Malena Asplund-Klasson 
Protokollförare  ordförande  justerare 
 
 
 
 
 


