PROTOKOLL SVENSKA WORKING KELPIE KLUBBEN
Styrelsemöte 28 november 2012
Närvarande: Nils Drakenberg, Veronica Nyman, Louise Eriksson, Sylvie-Ann Adolfsson, Gun
Wiklund, Keijo Isokääntä, Susanne Gustavsson, Larry Jones, Karin Helin, Birgitta Ulväng.
§ 71. Ordförande Nils förklarade mötet öppnat.
§ 72. Till protokollförare valdes Louise Eriksson.
§ 73. Till justerare valdes Birgitta Ulväng.
§ 74. Dagordningen godkändes efter kompletteringar § 80 e) Presentkort till 3 först
placerade hundar i tävlingsklasserna för WKM 2012. Årsmötet får § 84.
§ 75. Föregående protokoll godkändes efter tillägg med att Gun Wiklund även var
närvarande.
§ 76. Kassören gav en ekonomisk rapport. Till glädje går PR-artiklarna fantastiskt bra.
§ 77. Rapporter
Det rör på sig även i Australien gällande arbetsbeskrivning. De planerar att följa ett antal
valpkullar under ett flerårsprojekt.
SVAK:s arbete med unghundbeskrivningen fortsätter. Larry gav en rapport.
§ 78. Skrivelser
Inkommande
a) Frågor från medlem till styrelsen gällande unghundbeskrivningskommittén
Gun och Louise får i uppdrag av styrelsen att besvara medlemmens brev.
b) SKK:s avelskonferens 16-17 mars 2012
Då SWKK har sitt eget årsmöte blir det svårt att skicka någon representant. Susanne är där å
jobbets vägnar och kan ge rapport.
c) Medlem ställer sig frågande till bemötande för insänt material till WK-bladet.
Larry ska som ansvarig utgivare fungera som kontakt mellan redaktören och styrelsen. Larry
tar även kontakt med berörd medlem.
Utgående
a)Louise har skrivit mail till medlem och bekräftat att han får ersättning på bortkomna
grindar men att styrelsen ville ha kostnadsförslag först.

§ 79. VU
a) Valpförmedling av kull med ”två” fäder i väntan på DNA test.
Styrelsen fastställer VU-beslut och kullen får gå via SWKK:s valpförmedling.
b) Godkända vallprovshundar i Norge till SWKK:s
Gun får i uppgift av styrelsen att kontakta medlemmen.
Ett förtydligande är att godkänd vallhund är en svensk merit som endast kan erövras i
Sverige. Dock kan tävlingsmeriter i andra länder berättiga att meritera en hund till
SWKK:s täckhundlista. Vi bordlägger detta till nästa möte.
§ 80. Bordlagda ärenden
a) WKM 2013
WKM 2013 blir prel den 2-4 augusti 2013. Niklas Johansson fårägare Avesta,
Christine Sandström nötägare Borlänge. Bygdegård och vandrarhem finns i Avesta
nära fårgården.
b) Alternativa operatörer till telefonkonferenser
Bordlägges till nästa möte.
c) Djurskyddsproblematiken
Bordlägges till nästa möte.
d) Motion styrelsens ändamålsparagraf
Bordlägges till nästa möte.
e) Presentkort till 3 först placerade hundar i tävlingsklasserna för WKM 2012
Bordlägges till nästa möte.
§ 81. Kommittéer
a) TK bordlägger till nästa möte. För information är det bara Keijo och Sylvie-Ann i TK.
b) RAS bordlägger till nästa möte. Även här har en person klivit ur kommittén.
c) AR bordlägger till nästa möte.
d) Egenskapsbeskrivning till nästa möte ska alla i styrelsen fundera på ett förslag på
redovisning som läggs fram till årsmötet om egenskapsbeskrivningen.
e) Kontaktpersoner bordlägger till nästa möte.
f) Hemsidan bordlägger till nästa möte.
§ 82. Medlemsbladet 1/13. Manusstopp är 15 januari 2013. Birgitta och Karin ansvarar för
nästa nummer.
§ 83. Kurser Styrelsen hoppas att kontaktpersoner kan arrangera flera kurser under 2013.

§ 84. Årsmöte
17 mars 2013 Örsundsbrotrakten. Preliminärt bokat boende på ett B&B med konferenslokal.
Birgitta undersöker vidare lämpligt ställe och kostnader. Veronica och Susanne återkommer
till Birgitta om det kommer att genomföras någon egenskapsbeskrivning eller kurs före. I så
fall ska man boka ett ridhus.
§ 84. Övriga frågor
a) SWKK:s policy vid avlidna medlemmar. Styrelsen har ingen policy utan beslutar
från fall till fall.
b) Betoning och påminnelse av föreningsetik samt att alla styrelsemedlemmar måste
vara lojala mot styrelsebesluten oavsett personlig åsikt.
§ 85. Nästa möte onsdag 9 januari kl 19.30.
§ 86. Ordförande tackade för deltagande och förklarade mötet avslutat.
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