
PROTOKOLL STYRELSEMÖTE/TELEFONMÖTE 
SVENSKA WORKING KELPIE KLUBBEN 27 JUNI 2012 

 
Närvarande: Nils Drakenberg, Louise Eriksson, Sylvi-Ann Adolfsson, Gun Wiklund, Keijo 
Isokääntä, Susanne Gustafsson, Larry Lones, Birgitta Ulväng.  

§ 35. Ordförande Nils förklarade mötet öppnat.  

§ 36. Till protokollförare valdes sekreterare Louise Eriksson.  

§ 37. Till justerare valdes Gun Wiklund.  

§ 38. Dagordningen godkändes efter komplettering med: 41 a) DVD Australien 42 c) 
Skrivelse om Renrosens Airja, 47 g) PR, 51 a) Norska Working Kelpieklubbens tävlingar,   
51 b) alternativ till nuvarande telefonmötestjänst och 51 c) djurskyddsproblematik.  

§ 39. Föregående protokoll godkändes.  

§ 40. Kassören gav en ekonomisk rapport. Klubbens medlemsantal ökar glädjande nog. 
Anmälningsavgiften till årets Working Kelpiemästerskap har felaktigt angetts till 250 kr på 
hemsidan. Detta har nu korrigerats. Återbetalning kommer att ske till dem, som betalt för 
mycket.   

§ 41. Rapporter 

Tony Parsons har i Australien gett ut en DVD om Working Kelpie. Sylvie-Ann köper in ett 
ex och rapporterar därefter till styrelsen vad hon tycker om den. Delar av filmen finns att se 
på: www.kelpiethelegend.com.au 

§ 42. Skrivelser 

Sekreteraren rapporterade om diarieförda handlingar, som mailats ut till styrelsens 
medlemmar för kännedom.   

a) Inbjudan från SKK till grundutbildning för avelsfunktionärer 13—14 oktober 2012. 
Anmälan senast den 7 september.  

BESLUT: Styrelsen beslutade att inte skicka någon till denna kurs.   

b) SKK:s avelskonferens i Sollentuna 16-17/3 2013. SKK vill ha in förslag till 
diskussionsämnen från rasklubbarna. Gun föreslog ”Riktlinjer för avel i små 
populationer”.  

BESLUT: Styrelsen beslutade att Gun får i uppdrag att lämna förslaget till SKK före 
1 augusti.  

c) Skrivels från Erik Brate om tveksamma formuleringar i SWKK´s stadgar. 
BESLUT: Styrelsen beslutade ge Birgitta i uppdrag att kontakta Erik för genomgång 
av stadgarna. Eventuellt ändringsförslag presenteras på årsmötet 2013.   



d) Mail angående godkänt gjeterhundsprove klasse 1 i Norge 2011 för hunden 
Renrosens Airja. Då styrelsen är osäker på vad avsändaren önskar med detta mail, får 
Louise i uppdrag att kontakta avsändaren för klarläggande.  

§ 43. Bordlagda ärenden 

Efter diskussion får Nils i uppdrag att utreda om det är möjligt att förlägga Working 
Kelpiemästerskapen 2013 i Lekeberga.  

§ 44. Sponsor WKM 2012 

SWKK har tyvärr inte kunnat få någon fodersponsor till 2012 års tävlingar, då ansökan 
kommit in för sent. Louise arbetar vidare på sponsorer till WKM 2013. Larry kontaktar lokal 
företag inför WKM 2012.  

Alla som vill skänka priser till WKM 2012, hänvisas till Louise.  

BESLUT: Styrelsen beslutade att skänka delar av PR-lagret till prisbordet, liksom tidigare år. 
Gun får i uppdrag att ta fram lämpliga varor.  

§ 45. WKM 2012 

Diskussioner om lotteri. Louise får i uppdrag att kontakta Maria Nyberg för att kontrollera att 
egenskapsbeskrivningskommittén sköter denna uppgift även i år.  

BESLUT: Styrelsen beslutade ge Elsa Grenholm i uppdrag att köpa in medaljer till årets 
tävlingar. Birgitta får i uppdrag att kontakta Elsa.  

§ 46. Kommittéer 

a) TK – Ingegerd Wärnqvist har inte kontaktats i korrespondensen med TK. Detta 
misstag är nu åtgärdat. Ansökan om tävlingsveterinärer till årets tävlingar i Skåne är 
skickad till Länsstyrelsen. Besiktningen avses hållas mellan kl. 8 och 9. Laila 
Isokääntä ansvarar för sekretariatet. TK anser sig ha allt under kontroll, men vill 
understryka att ansvaret för prisbordet åligger Louise och inte TK.  

b) RAS – Senaste telefonmötet blev tyvärr inställt. Kommittén har haft maildiskussioner 
om hälsoenkäten inför publicering.   

c) AR – ingen rapport.  

d) EGENSKAPSBESKRIVNINGSKOMMITTÉN – 55 unghundar är inbjudna till 
beskrivningarna i Ravlunda den 2/8 alternativt Kalix den 9/8.  

BESLUT: Styrelsen beslutade att införa ett minimikrav av 10 deltagande hundar för att 
genomföra en beskrivning.  

 



Sylvie-Ann har begärt en redovisning till styrelsen avseende 
egenskapsbeskrivningskommitténs arbete.  

BESLUT: Styrelsen beslutade att ge Susanne i uppdrag att göra en sammanställning.  

Egenskapsbeskrivningskommittén önskar ett möte med styrelsen före medlemsmötet vid 
WKM 2012. Diskussion om den utvärdering av egenskapsbeskrivningens arbete, som enligt 
tidigare styrelsebeslut skulle göras efter 5 år. Under diskussionen betonades även vikten av att 
beskrivningen ska vara en beskrivning och inte någon bedömning/värdering.  

Resultat från egenskapsbeskrivningarna tas upp som egen punkt vid nästa styrelsemöte.  

e) KONTAKTPERSONER – Nils har tidigare fått i uppdrag att kontakta klubbens 
kontaktpersoner avseende deras planer på aktiviteter under innevarande år. Eftersom 
detta uppdrag ännu inte utförts, avser han åtgärda detta snarast.   

f) HEMSIDA – Ingen rapport.  

g) PR – Gun rapporterar att den nya kollektionen profilkläder är klar. Leverantören kan 
även leverera en klubbflagga för rimligt pris.  

BESLUT: Styrelsen beslutade ge Gun i uppdrag att beställa en flagga med svart eller 
black & tan working kelpie på vit botten med texten: ”Svenska Working Kelpie 
Klubben” under bilden.   

§ 47.  Medlemsbladet 3/12. Manusstopp 20 augusti.  

BESLUT: Styrelsen beslutade ge Susanne och Louise i uppdrag att ansvara för detta nummer 
av medlemsbladet.   

§ 48. Kurs i Dalarna 8-9 september. Louise rapporterade att nötkursen är fullbokad, men att 
platser finns kvar på fårkursen vid detta kurstillfälle, som anordnas i samarbete med Södra 
Dalarnes VK. Louise förser Sylvie-Ann med aktuella uppgifter för hemsidan.  

§ 49. Ataxi-forskning. Styreslen kommer att utreda frågan om ekonomiska bidrag till lagring 
av prover för framtida ataxiforskning. Frågan kommer att diskuteras vid medlemsmötet 2012, 
men är av sådan dignitet att beslut inte kan fattas förrän tidigast vid årsmötet 2013.   

§ 50. Övriga frågor:  

a) Norska Working Kelpieklubben meddelar att de arrangerar tävlingar 17-19 augusti 
2012. Sylvie-Ann lägger ut en notis på SWKK:s hemsida.   

b)  Telefonmöten. Klubbens kommittéer har behov av flera telefonmöten. Styrelsen avser 
därför se över alternativa lösningar för bästa pris. Frågan bordlägges till nästa möte.   

c) Djurskyddsproblematiken. Styreslen diskuterade djurskyddsaspekter på träning av 
vallhundar. Frågan diskuterades för närvarande inom SVAK och är av stor vikt att även 
vår klubb. Bordlägges till nästa möte.  



§ 52. Nästa styrelsemöte bestämdes till 12 augusti kl: 20.00 (telefonmöte). Larry återkommer 
till övriga styrelsen med telefonnummer och koder.   

§ 53. Ordförande Nils förklarade mötet avslutat och tackade för deltagande.  

 

 

 

………………………………………….. ………………………………………… 

Louise Eriksson, sekreterare  Nils Drakenberg, ordförande  

 

 

………………………………………….. 

Gun Wiklund,  justerare 


