Protokoll från SWKK:s styrelsemöte per telefon 2011-04-05 kl. 20.00.
Kallade: Birgitta Ulväng, Larry Jones, Sylvie-Ann Adolfsson, Gun Wiklund, Keijo
Isokääntä, Meta Lönnberg, Veronica Nyman, Susanne Gustafsson, Malena Asplund-Klasson,
Elsa Grenholm.
Anmält förhinder: Malena Asplund-Klasson.
§ 1. Mötets öppnande.
Ordförande Birgitta Ulväng öppnade mötet.
§ 2. Val av protokollförare för mötet.
Susanne Gustafsson valdes till protokollförare.
§ 3. Val av justerare för protokollet.
Keijo Isokääntä valdes att jämte mötesordförande justera protokollet.
§ 4. Godkännande av dagordning.
Dagordningen (diarienr 14) godkändes med tillägg ”Årsmöte 2012” under punkten Övriga
frågor.
§ 5. Genomgång av föregående protokoll.
Protokoll från konstituerande styrelsemöte 11 03 20 (dnr 10) godkändes och lades till
handlingarna. Protokollet har justerats, men ännu inte kommit tillbaka.
Årsmötesprotokollet har återgått till protokollföraren för några justeringar.
§ 6. Ekonomi.
Sylvie-Ann redogjorde för det ekonomiska läget, se resultat- och balansrapport (dnr 13).
Klubbens ekonomi är fortsatt god.
§ 7. Rapporter från kommittéerna.
Susanne och Meta redogjorde för innehållet från SKK:s ”Avelskonferens 2011” som hölls den
5-6 mars 2011. Susanne redogjorde också för innehållet i SKK:s ”Temautbildning för
avelsråd” som hölls den 2-3 april 2011. Susanne skriver mer utförligt om de delar som kan
vara intressanta för SWKK:s medlemmar till ett kommande nummer av medlemsbladet.
Sylve-Ann har deltagit i SVaK:s tävlingsledarutbildning som bl a handlade om regelboken
idag och 2012 samt vad som förväntas av TL.
Sylve-Ann gav ett sammandrag från SVaK:s årsmöte.
§ 8. Inkomna skrivelser.
Beslut att Meta skriver ett förslag på skrivelse till SKK/CS om bristen på tillgång till
avelsdata för WK. Skrivelsen skickas sedan runt till resten av styrelsen för kommentarer.
Diskussion om att författa en skrivelse till försäkringsbolagen angående bristen på möjligheter
att få tillgång till sjukrapportering för WK. Styrelsen avvaktar med detta. Susanne kontaktar
Agria för att undersöka om det är möjligt att åtminstone få tillgång till information om vilka
sjukdomar WK har registrerats för hos Agria.

§ 9. VU.
Det finns inga formella hinder att en suppleant sitter med i VU. Meta har kontrollerat med
SKK. Beslut att VU kommer att bestå av ordförande, kassör och sekreterare. Detta enligt
förslag på det konstituerande styrelsemötet.
§ 10. PR.
Larry har inte hört något eller fått något DVD-material från Cooper.
Veronica är invald som suppleant i SVaK. Veronica driver fortsättningsvis samarbetet med
SVaK.
§ 11. Bordlagda ärenden.
Sylvie-Ann redogjorde för ett tidigare VU-beslut angående rekommenderat valppris och
parningsavgift. SWKK följer SVaK:s rekommenderade priser som är: valppris - 8000 SEK
(vilket kan justeras beroende på meriter), parningsavgift – 1100 SEK plus 1150 SEK/valp.
Alla priser är inklusive moms. I vårt medlemsblad står att valppriset är exklusive moms vilket
bör ändras.
§ 12. Working Kelpie mästerskapet 2011.
TK har haft telefonmöte. Sylvie-Ann rapporterade att anvisningarna till mästerskapet kommer
att ändras en del. Tävlingsreglerna kommer att finnas i sin helhet på hemsidan och en
sammanfattning av dessa tas in i medlemsbladet. Invallning av fåren kommer att påbörjas i
maj. En presentation av ägarna till får- respektive nötbesättningen kommer i medlemsbladet.
Malena har pratat och ordnat med nötägaren angående maten på fredagskvällen.
§ 13. Working kelpiemästerskapet 2012.
På årsmötet gavs som förslag att 2012 års mästerskap ska hållas i Skåne. Larry kan ännu inte
ge något svar på om detta är möjligt eller inte.
§ 14. Medlemsbladet och PRV
Larry har haft kontakt med den blivande nya redaktören Peter, han sätter ihop medlemsbladet
samt ordnar med layout. Det kommer att ta 2-3 veckor från manusstopp till distribution. Peter
kan även tänka sig att ordna tryckningen av medlemsbladet. Sylvie-Ann kontaktar Peter för
att få in en offert. Om offerten hinner komma in innan manusstopp skickas allt material till
Peter. Om inte offerten hinner komma in ordnar Veronica även detta nummer.
Det kommer att finnas mycket material till nästa nummer. Veronica undersöker om sidantalet
behöver utökas.
Gurli Magnefelt har avlidit och en ”in memoriam” tas in i medlemsbladet.
Elsa har kontrollerat med PRV Patent och registreringsverket (dnr 11) och Larry kan fortsätta
att vara ansvarig utgivare av SWKK:s medlemsblad.
Ansvariga för nummer 3:2011 av medlemsbladet är Larry och Keijo.
§ 15. RAS.
Meta har ännu inte hört något från Annika Hamilton vid Studiefrämjandet om när hon har
möjlighet att utföra de föreslagna ändringarna i hälsoenkäten. Efter det kommer enkäten att
skickas till styrelsen för en testrunda.

§16 Egenskapsbeskrivning.
Veronica redogjorde från egenskapsbeskrivningen som hölls i samband med årsmötet.
Egenskapsbeskrivningsgruppen har haft ett telefonmöte efter beskrivningen. Även i år
skickades det ut ett e-mail till alla de som deltagit med bl a önskemål om kommentarer på
beskrivningstillfället. De svar som kom in var övervägande positiva och innehöll konstruktiva
förslag på vissa förändringar. Karin Söderbergs medverkan samt möjligheten att få delta i ett
träningstillfälle var mycket uppskattat och målet är att kunna fortsätta med ett sådant upplägg.
De som deltar i det beskrivningstillfälle som hålls på torsdagen i samband med
kelpiemästerskapet ska bjudas på lunch och fika. Susanne undersöker om Karin kan vara med
på torsdagen.
§17 Medlemsregistret.
Beslut att Larry sköter medlemsregistret samt adressregistret till medlemsbladet.
§18 Hemsidan.
Ingen annonsering får ske på hemsidan. Om någon sponsrar klubben läggs deras logga ut på
hemsidan.
Agria vill annonsera i medlemsbladet.
Alla i styrelsen ska skicka in lite information om sig själv till Sylvie-Ann för att läggas ut på
hemsidan.
§19 Brategårdens vandringspris.
Två förslag har inkommit där båda föreslår en och samma person. Förslagen noteras och
eventuellt ytterligare förslag inväntas.
§ 20 Övriga frågor.
Förslaget från Malena (dnr.12) att sätta upp gemensamma mål för hur styrelsen ska arbeta
bordläggs till nästa möte då Malena anmält förhinder till dagens styrelsemöte.
Årsmöte 2012. Förslag att anordna kurs med Karin Söderberg i SWKK:s regi i samband med
årsmötet 2012. Sylvie-Ann undersöker med Karin om hon är bokningsbar.
Larry informerar om kennlar i Australien som registrerar valpar både i ANKC och WKC.
Meta upplyser om en, av SKK:s avelskommitté, godkänd planerad parning mellan en hund
från Nerunder (född innan 2000 då rasen officiellt delades) och en Australian Kelpie. Larry
informerar att hunden är död och att det troligen inte hann bli någon parning.
§ 21 Nästa möte.
Nästa styrelsemöte hålls den 7 juni.
§ 22 Mötets avslutande.
Birgitta tackade alla och avslutade mötet.
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