Protokoll från SWKK:s styrelsemöte per telefon 2011 01 11 kl. 20.00.
Kallade: Larry Jones, Birgitta Ulväng, Sylvie-Ann Adolfsson, Gun Wiklund, Erik Brate,
Meta Lönnberg, Veronica Nyman, Susanne Gustafsson, Malena Asplund-Klasson, Elsa
Grenholm.
Ej närvarande: Elsa Grenholm, anmält förhinder. Erik Brate anlände under § 5
§ 1. Mötets öppnande.
Ordförande Larry Jones öppnade mötet.
§ 2. Val av protokollförare för mötet.
Birgitta Ulväng valdes till protokollförare.
§ 3. Val av justerare för protokollet.
Meta Lönnberg valdes att jämte mötesordförande justera protokollet.
§ 4. Godkännande av dagordning.
Dagordningen (diarienr.3) godkändes.
§ 5. Genomgång av föregående protokoll.
I protokoll från styrelsemöte 2010 11 20-21 (dnr 54, 2010) bordlagda ärenden: Veronica har
skrivit om valp-kitet i tidningen. Birgitta ska kontakta kontaktpersonerna, Sylvie-Ann och
Maria ska skicka material till Vallhundsgruppens hemsida. Lades sedan till handlingarna.
§ 6. Ekonomi.
Sylvie-Ann redogjorde för det ekonomiska läget, se resultat- och balansrapport (dnr 2).
Dessa visade på ett negativt resultat för år 2010 med – 3 383,73 kr. Klubbens ekonomi är trots
denna förlust fortsatt god.
§ 7. Rapporter
Protokollsutdrag från justerat protokoll fört vid SWKK:s styrelsemöte på Husby gård den
20-21 nov. 2010 angående SWKK:s ansökan om utökat HD-krav, är skickat till SKK (dnr.1)
§ 8. Inkomna skrivelser.
Det har inkommit förnyelsebevis för periodisk skrift. (dnr.37, 2010 )
§ 9. VU.
VU har tagit beslut om att vår annons på SVaK:s hemsida skall vara kvar. Det kostar 1 200 kr
per år.
§ 10. PR.
Nu är den nya hemsidan klar. Beslöt att den nya hemsidan så snabbt som möjligt skall ersätta
den gamla. Några kommentarer kom fram: Bra menyer, lätt att hitta, större bilder. Beslöt att
protokollen också fortsättningsvis skall läggas ut på hemsidan, men var noggrann med att
ersätta namnen på utomstående personer med NN. Beslöt också att det skall vara en engelsk
sida, Larry översätter. Sylvie-Ann och Maria delar upp ansvaret för att kolla av gästboken.
DVD:n Larry har inte hört något eller fått något material från Australien ännu.

§ 11. Bordlagda ärenden.
Angående mer information i tidningen Omkring om Working kelpie och SWKK:s aktiviteter
Beslöt: att ta upp detta på årsmötet som en informationspunkt.
§ 12. Working Kelpiemästerskapet 2011.
Domaren har tackat ja till att döma våra tävlingar, han tycker att detta skall bli intressant, då
denna typ av tävlingar ligger honom varmt om hjärtat.
Fåren är ett litet orosmoment? De är lite vallade ej vana med hantering, ej vana att vallas i
mindre grupper och lättfotade. Sylvie-Ann ansvarar för att invallningen av dessa djur görs
under sommaren, flera erbjöd sig att komma och hjälpa till. Tävlingsveterinär: gårdens ena
ägare är gift med en veterinär, och mest troligt kan denna person ställa upp. Boendet blir på
Medevibrunn. Beslöts att lägga medlemsmötet till fredag kväll, då det finns mer tid. Till detta
behövs en enklare lokal och gemensam mat, Malena ansvarar för detta. Lördag kväll erbjuds
gemensam middag, finare 2 rätters på Medevibrunn.
Malena kollar om och hur det går att ordna fika på tävlingsplatserna.
Meta och Elsa stämmer av med Royal Canin om vart materialet skall skickas. Royal Canin
behöver inte skicka ännu en banderoll, SWKK har ett flertal redan.
Beslöts plats för WKM 2012 tas upp på årsmötet.
§ 13. Medlemstidningen.
Problemet med ny redaktör kvarstår, Larry har pratat med sin kontakt, men han behöver ha
mer tid att fundera, svar väntas i slutet av månaden. Veronica gör även nästkommande
nummer, Gun och Sylvie-Ann ansvarar för nummer 1. Susanne och Erik ansvarar för
nummer 2, den får innehålla c:a 24 sidor. Manusstopp för nr 2 är 10 april. I nästkommande
nummer (nr 1) skall följande finnas med: Inför årsmötet, rekommendationer om valpköp och
HD- statistik samt information om nya hemsidan.
§ 14. RAS.
Hälsoenkäten är snart på väg ut. Styrelsen kommer att bli först att svara.
§ 15. Egenskapsbeskrivning.
Blir den 19/3 med början klockan 11.00
Gun har skickat en lista till Veronica om aktuella hundar. Sussi bokar ridhuset och lunch till
alla. Beslöt att alla deltagare skall få träningstips. Larry ska eventuellt visa hantering.
§ 16. Årsmötet.
Den 20/3 med början klockan 11.00, Larry har bokat lokal och lunch.
Elsa har bokat mötesordförande.
Beslöt att avtackningspresenter blir SWKK:s snygga graverade glas.
Gun har fixat lista för vandringspriserna och lista om vilka som under året klarat godkänt VP
och därmed skall få presentkort. Beslöt att Veronica fixar presentkorten.
§ 17. Verksamhetsberättelse 2010.
Elsa skriver och skickar ut förslag så får styrelsen komma med kommentarer och tillägg.
§ 18. Verksamhetsplan och budget för 2011.
Sylvie- Ann tar fram detta med stöd av Larry och resten av styrelsen. Budgeten kan gå c:a
10 000 minus.
Beslöt att under hösten 2011 anordna en avelskonferens med tema hälsa där resultatet från
hälsoenkäten presenteras. Projektet med DVD:n fortsätter.

Budget: Beslöt att avsätta pengar till egenskapsbeskrivning för utbildning av beskrivare.
Beslöt att höja startavgiften för tävlande på Working kelpie mästerskapet till 250 kr/start,
detta för att täcka en del av kostnaderna för veterinärbesiktningen.
§19. Dagordning för årsmötet 2011.
Elsa har gjort och skickat ut ett förslag, det ser bra ut med tillägg om Omkring under § 21.
§20. Kommittéer.
Avverkades under rapporter.
§21. Kurser.
Susanne har inte varit i kontakt med SVaK om kurser.
§22. Övriga frågor.
Sylvie-Ann informerade att de exemplar av Bladet som saknades, nu är inskickade till
Kungliga biblioteket.
Larry berättade om sin resa till Australien. Det var mest besök av släkt och vänner, men ett
besök på Telfords stud som har uppfödning av WK i mindre skala hanns med. Där kollades
det på ett antal duktiga hundar. Telfords stud ligger i ett kuperat landskap vilket kräver
duktiga hämtare och naturliga allround hundar.
Larry berättade också om sina hundar från Ungern, tiken har han lämnat bort, hanen är
fortfarande kvar, den är tänd, men den har tänt långsamt. Han tar med den till
egenskapsbeskrivningen.
Vår hedersmedlem fyller 90 år den 10:e april i år. Birgitta U och eventuellt Erik B fixar
uppvaktning.
§23 Nästa möte.
Beslöt att eventuellt ha ett kort telefonmöte innan årsmötet. Annars ses vi på årsmötet den
20:e mars.
§24 Mötets avslutande.
Larry tackade alla och avslutade mötet.
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