
Protokoll från SWKK:s styrelsemöte, Husby, 20 – 21 november 2011 
 
Kallade: Larry Jones, Birgitta Ulväng, Sylvie-Ann Adolfsson, Gun Wiklund, Erik Brate, 
Meta Lönnberg, Veronica Nyman, Susanne Gustafsson, Malena Asplund-Klasson, Elsa 
Grenholm. 
 
Sylvie-Ann Adolfsson deltog från och med § 6 TK. Gun Wiklund deltog från och med § 6 
Arbetsgrupper/ansvarsfördelning. Valberedningen, Maria Nyberg, Kristina Sturesdotter samt 
Christine Sandström deltog från och med § 10 Bordlagda ärenden, forts. 
 
§ 1. Mötets öppnande 
Ordförande Larry Jones öppnade mötet.  
 
§ 2. Val av protokollförare för mötet 
Meta Lönnberg valdes till protokollförare. 
 
§ 3. Val av justerare för protokollet 
Malena Asplund-Klasson valdes att jämte mötesordförande justera protokollet. 
 
§ 4. Godkännande av dagordning 
Dagordningen (diarienr 54) godkändes med tillägg: skrivelse från Kungliga biblioteket att de 
saknar några nummer av vår medlemstidning.  
 
§ 5. Genomgång av föregående protokoll 
Protokoll från medlemsmöte 2010 08 07 (diarienr 38), minnesanteckningar från styrelsemöte 
2010 08 08 (diarienr 39) samt protokoll från styrelsemöte 2010 10 04 (diarienr 48) gicks 
igenom och lades till handlingarna. 
 
§ 6. Rapporter 
Elsa rapporterade om det samtal hon fått från SKK ang. Larry Jones två importerade working 
kelpies från Ungern.  
Birgitta rapporterade om ett mail som kommit till henne angående kostnader för import av 
Working Kelpie från Australien. Diskuterade lämpliga/bättre länder att importera hundar från. 
Beslöt att införa en notis i tidningen om att styrelsen gärna stöttar de medlemmar som vill 
importera en Working Kelpie. 
Meta rapporterade att konferensen för avtalsanslutna rasklubbar tyvärr blev inställd på grund 
av för få anmälda.  
Sussi rapporterade från sitt arbete som Avelsråd. Hon har gått igenom parningar 10 år 
tillbaka; 98 kullar sammanlagt. 7 kullar (av 98) har en förälder med C-höfter, 1 kull har en 
förälder med D-höfter och 1 kull har en förälder med E-höfter. I dessa kullar har det andra 
föräldradjuret A- eller B-höfter. 4 av kullarna kommer från uppfödare med kennelnamn. Av 
de 9 kullarna med HD-belastade föräldradjur, är det 7 individer som använts.  
Diskuterade möjligheten att bjuda in NN, som snart disputerar om just HD och ED, för att 
fördjupa vårt kunnande om HD inför de ev. nya registreringskraven. 
HD-statistiken för de senaste 10 åren gicks igenom, konstaterade att år 2000 blir kraftigt 
missvisande i och med omregistreringen från Australian Kelpie till Working Kelpie det året.  
Sussi efterfrågade en arbetsbeskrivning för Avelsråd. Uppmanades att titta på SVaK:s ev. 
arbetsbeskrivning. 
Birgitta rapporterade från Ordförandekonferensen som hon tyckte var väldigt bra. 



Sylvie-Ann har anslutit och rapporterade från TK. TK vill enbart ha hand om tävlingarna, 
inget annat. TK tittar på en Tävlingspärm och på ”PM inför tävling” till årsmötet och 
redovisar då. Erik B hjälper TK med detta arbete. TK föreslår att de regler som Working 
Kelpie Mästerskapet WKM genomfördes enligt 2010 ska fortsätta gälla med tillägget att man 
kan göra ändringar på plats med t.ex. antal djur, för att tävlingen ska fungera praktiskt efter 
förutsättningar som kan uppstå.  
Arbetsgrupper/ansvarsfördelning. Beslöt att tacka Kicki Sinclair för erbjudandet att ta hand 
om boendebiten och tillfråga henne om att sköta detta till nästa års WKM. Beslöt att stug- och 
lokalbokningen ska gå i klubbens regi och att Kicki ska lämna en ekonomisk rapport till 
styrelsen efter genomförandet. Beslöt att ha fyra arbetsgrupper: mat och möteslokal, boende, 
priser/PR samt tävlingarna och ansvariga till resp. arbetsgrupp valdes: Malena, Kicki Sinclair, 
Meta samt TK. Ansvarsfördelningen i resp. arbetsgrupp ska vara klar i förväg.  
 
§ 7. Ekonomi. 
Sylvie-Ann redogjorde för det ekonomiska läget, se resultat- och balansrapport (diarienr 53). 
Klubbens ekonomi är fortsatt god. 
 
§ 8. Skrivelser 
Meta har skickat in en sammanställning till SKK/AK från Avelsträffen i november 2009 med 
minnesanteckningarna samt ekonomisk rapport, för utbetalning av det beviljade bidraget 
(diarienr 52). 
Kungliga biblioteket har skickat en skrivelse (diarienr 51), de saknar alla nummer av vår 
tidning från 2009 och nummer 1/2010. Konstaterar att det är de nummer som är tryckta på 
Ahls tryckeri som saknas. Erik B skickar nummer 1/2009 och Sylvie-Ann ombesörjer att alla 
övriga nummer skickas. Beslöt att alla överblivna nummer av Bladet ska vara samlade på ett 
och samma ställe, hos Elsa. Sylvie-Ann ordnar att det blir så i fortsättningen och alla som har 
gamla nummer hemma, tar med dessa till årsmötet för överlämning till Elsa.  
SKK har inkommit med en skrivelse ang. vår ansökan om utökat HD-krav för registrering av 
valpar. De önskar en komplettering av vår ansökan. Vi tog även del av en bifogad skrivelse 
från en enskild medlem ang. vår ansökan och la den till handlingarna (diarienr 50). 
Diskuterade registreringskravet ingående. Beslöt att avvakta med kompletteringarna samt att 
införa intentionerna i RAS-revideringen. 
Inbjudan från SKK till Avelskonferens, den 5-6/3 2011 (diarienr 28). Beslöt att Sussi ska få 
åka på konferensen.  
Inbjudan till en temautbildning för avelsfunktionärer – 10 år med RAS, den 2–3/4 2011 
(diarienr 49) Beslöt att Sussi ska få åka på utbildningen.  
 
§ 9. VU 
VU har haft ett möte där det beslutades att skänka pengar till minnet av Ecke Westlins 
tragiska bortgång. 
 
§ 10. Bordlagda ärenden 
Valp-kitet. Diskuterade vad ett sådant ”kit” ska innehålla och dess konsekvenser avseende 
t.ex. ekonomin. Beslöt att WK-valpköpare ska få info-bladet, senaste numret av tidningen 
samt medlemsinbetalningskort. Elsa skickar detta till ägarna eller till uppfödaren. Veronica 
skriver ihop en liten infotext om valp-kitet till tidningen.  
Kontaktpersonerna. Birgitta har försökt nå alla kontaktpersoner men bara kommit i kontakt 
med tre av dom. Konstaterar att våra kontaktpersoner är extremt svåra att nå. Beslöt att 
Birgitta ska söka dom på nytt men nu via vanlig post för att få till en träff. Listan på våra 
kontaktpersoner är nu den rätta i SVaK:s tidning Omkring.  



Vandringspriserna. Visades en sammanställning av de vandringspriser klubben har. Meta 
mailar ut denna till alla i styrelsen samt postar ett ex. till Gun. Till listan ska 
sammanställningar över årens pristagare bifogas. Diskuterade vad klubben ska ha för policy 
för priser som inte återlämnas. Enades att det är viktigt med påminnelse till de som året innan 
har fått ett pris. Beslöt att alla pristagare ska ha möjlighet att och tillfrågas om, de vill lämna 
priset till styrelsen istället för att ansvara för det själv till nästa års WKM. För de priser som 
delas ut på årsmötet, där en pristagare inte är på plats, ska pristagaren kontaktas innan priset 
skickas ut, för att efterhöra om pristagaren vill ha priset hemskickat eller ej. 
Önskemål kom upp att ev. pristagare på årsmötet, ska informeras i förväg att de har pris att 
hämta. 
Beslöt att alla vandringspristagare ska få en plakett eller liknande, att behålla oavsett om 
vandringspriset är vandrande eller ej, som ett eget minne av priset.  
 
§ 11. PR 
Gun förevisade nya PR-prylar i samband med lördagens middag, då även mötet ajournerades 
till söndagen. 
 
Ordförande Larry, delade i samband med middagen ut två vandringspriser som ej fanns på 
plats på 2010 års Working Kelpiemästerskap;  
Working Kelpie Council of Australia Inc. vandringspris till segraren i mästerskapsklassen får, 
vilken 2010 var Anna Brate och Come By Jack. Anna var ej på plats men pappa Erik Brate 
mottog priset å Annas vägnar. 
SWKK:s vandringspris till uppfödaren av segraren i mästerskapsklassen får, vilken 2010 var 
Gun Wiklund, kennel Come By. 
 
Styrelsemötet återupptogs på söndagen och valberedningen hälsades välkomna. Mötet gick 
igenom vilka styrelsemedlemmars period som löper ut i år. Valberedningen uppmanade alla i 
styrelsen att meddela ifall de ställer upp till omval.  
 
§ 10. Bordlagda ärenden, forts. 
Beslöt att uppmana kontaktpersonerna att anordna aktiviteter minst vartannat år i sitt område. 
 
§ 12. Kelpiemästerskapet 2011 
Ett WKM i Gävleborg är tyvärr inget alternativ längre. Diskuterades olika tävlingsplatsers 
för- och nackdelar. Beslöt att ge Kicki i uppdrag att undersöka om det finns 
boendemöjligheter och möteslokal i närheten av Motala. Birgitta meddelar sin kontakt i norra 
Skaraborg att platsen är väl lämpad för en WK-träff men inte ett WKM.  
 
§ 13. Årsmöte 2011 
Beslöt att boka Lekeberga för årsmöte 20/3 2011 och att tillfråga NN som mötesordförande.  
 
§ 14. Medlemstidningen 
Diskuterade ny redaktör till tidningen. Till nästa möte får alla i styrelsen uppdrag att fundera 
över förslag på en ny redaktör. Veronica accepterar att vara fortsatt redaktör för det 
kommande numret. Veronica kontaktar Sandra Green och ber henne att skicka allt gammalt, 
icke-använt material samt bilder. Larry pratar med NN om vår tidning för framtiden. Nästa 
nummer är Sylvie-Ann och Gun ansvariga för.  
Utgivningsbeviset är underskrivet för förnyelse. (kopia diarienr 37)  
 
§ 15. RAS 



RAS-gruppen ska ha ett telefonmöte i nästa vecka och sedan antagligen ett fysiskt möte för att 
grundligt gå igenom frågorna till hälsoenkäten. Vi har fått klartecken från Studiefrämjandet 
att få deras hjälp att maila ut enkäten och därmed får vi även hjälp med sammanställning av 
svaren, vilket är enormt positivt. 
 
§ 16. Utbildning SWKK 
Susanne har varit i kontakt med SVaK ang. gemensamma utbildningar med SWKK. Vi ställer 
oss positiva till ett utbildningssamarbete med SVaK avseende avel och hundägarutbilningar. 
Susanne meddelar SVaK:s styrelse om vårt intresse.  
 
§ 17. Egenskapsbeskrivning.  
Veronica redovisade för gruppens arbete med egenskapsbeskrivningen under året. Styrelsen 
tackar för det oerhört ambitiösa arbete som gruppen har lagt ner. Diskussion fördes om 
egenskapsbeskrivningen. Beslöt att nästa egenskapsbeskrivning ska genomföras på Lekeberga 
19/3 2011.  
 
§ 18. Hemsidan 
Sylvie-Ann och Maria Nyberg har arbetat med den nya hemsidan. Diskuterades om det 
gedigna bildmaterial som finns på nuvarande hemsidan och hur vi kan göra för att det inte ska 
gå förlorat i och med flytten. Birgitta undersöker hur och var man kan spara gammalt material 
samt bilder för klubbens historia. Så snart nya hemsidan är klar, så stängs de båda gamla 
hemsidorna ner med hänvisning till den nya. Beslöt att Maria N meddelar Lillemor Bylund 
om den nya hemsidan och att den gamla inte längre kommer att användas. Beslöt att avtacka 
Lillemor i samband med årsmötet. Nya hemsidans fortsatta arbete diskuterades. Till nästa 
styrelsemöte ska Sylvie-Ann och Maria N ha gått igenom de undermenyer, där det saknas 
information och alla i styrelsen ska ha tittat på dessa och tyckt till om innehållet.  
 
§ 19. Vallhundsgruppen. 
Styrelsen ser positivt på vallhundsgruppen. Vi ser gärna att det finns information om WK som 
ras på deras hemsida. Beslöt att Sylvie-Ann och Maria N gör ett urval av bilder och skickar 
till NN för publicering på deras hemsida. Samma material skickas till SVaK:s 
redaktör/hemsida.  
 
§ 20. Nästa möte 
Nästa styrelsemöte bestämdes till tisdag 11/1 2011 kl. 20.00 
 
§ 21. Mötets avslutande. 
Ordförande tackade för helgens möte och avslutade därmed styrelsemötet.  
 
 
Stockholm 2010-12-02 
 
 
 
 
Meta Lönnberg  Larry Jones  Malena Asplund-Klasson 
protokollförare  ordförande  justerare 


