Styrelserapport 2014-06-13
Styrelsen har beslutat att från och med årsmötet 2014-03-16 lämna rapporter från styrelsemöten
och styrelsens arbete i en mer lättsmält form än de formella protokollen. Vid genomgången av
klubbens verksamhet i direkt anslutning till årsmötet diskuterades detta förfarande, där deltagarna
samtyckte till denna ändring.
• Styrelsen har hållit tre möten sedan årsmötet.
• Vid det konstituerande mötet sattes följande ansvarsfördelning;
Kassör
Sekreterare
Vice Ordförande
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Egenskapsbeskrivningskommitté
Samordnare kontaktpersoner
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Monica Aronius
Hans-Bertil Sinclair
David Williams
Ordförande, Kassör, Sekreterare
Keijo Isokääntä, David Williams, Sabine Heiden, Maria Nyberg, Malena
Asplund Klasson
Lillemor Bylund (backup Maria Nyberg)
Susanne Gustafsson, Maria Nyberg, Maria Winberg, David Williams
Susanne Gustafsson, David Williams
Larry Jones, Nils Drakenberg, Erik Zetterholm, Susanne Gustafsson,
Veronica Nyman, Malena Asplund Klasson, Maria Nyberg
Anna Andersson
Maria Nyberg (backup Larry Jones, Monica Aronius)
Elsa Grenholm
Elsa Grenholm
Birgitta Ulväng
Kicky Sinclair, ansvarig utgivare Larry Jones

• Susanne Gustafsson har varit på SKKs kurs för avelsrådgivare.
• Från egenskapsbeskrivningen den 15 mars rapporteras att 15 unga hundar visades. Deltagarna var
positiva till arrangemanget, dock önskades det att kursformen behålls även under eftermiddagen.
Kommittén ser till att det blir så fortsättningsvis.
• Den nya regelboken för Working Kelpie Mästerskapen är beslutad i styrelsen. Arbetet med
regelboken har skett enligt följande; Inledande diskussioner om tävlingsformaten fördes vid
medlemsmötet den 2 augusti 2013. En enkät delades också ut på mötet, där medlemmarna ombads
komma med synpunkter på framtidens Working Kelpie Mästerskap. Denna enkät fanns även i
tidningen. En regelbokskommitté tillsattes av styrelsen för att bearbeta de inkomna förslagen och
synpunkterna. Kommittén bestod av Malena Asplund Klasson, Maria Nyberg, Monica Aronius, David
Williams, Bitte Haag, Anita Pettersson. Kommittén sammanställde ett förslag som redogjordes i
direkt anslutning till årsmötet 2014-03-16. Efter justeringar för vad som framkom under
diskussionerna vid redogörelsen fastställde styrelsen den nya regelboken. Regelboken kommer att
gälla för 2014, så att det finns möjlighet att göra utvärderingar och förändringar inför 2015.

Novisklassen blir nu en VP-bana med samma moment och bedömning som vallhundsprovet.
Bakgrunden till förändringen är det ökade kravet på garanterat god djurhantering, där hunden skall
kunna hantera fåren på ett bra sätt på 100 meters avstånd för att tävla. De unga hundarna får vi
numera också se i kursform på egenskapsbeskrivningarna.
I Bonnhundsklassen är det en ny utformning på hanteringsanläggningen, också den anpassad för god
djurhantering.
Mästerskapsklassen provar ett nytt format. Hanteringsanläggningen är borttagen ur kvalet, på det
tjänar vi också lite tid och tid har vi ont om – vi vill ju kunna bereda så många som möjligt plats att
starta under helgen. Mästerskapshundarna har vi ju också oftast redan fått se i bonnhundsklassen
tidigare.
Nötklasserna innebär inga större förändringar mot tidigare.
• Styrelsen har beslutat att klubben skall medverka även i år på Hundmässan i Stockholm i december.
SKK firar dessutom 125 år i samband med mässan.
• Nästa egenskapsbeskrivning blir den 31 juli hos Maria Winberg utanför Varberg, i samband med
Working Kelpie Mästerskapen.
• Anita Pettersson tillsätts som kontaktperson tillsammans med Michael Sandström för
Östergötland.
• Working Kelpies har visat upp sig med vallhundsuppvisning på ”Grönt Veckoslut” som anordnades
av Gamlebygymnasiet, styrelsen är mycket tacksamma för denna insats.
• Styrelsen har beslutat om regler för den sk Olycksfallsfonden enligt följande;
REGLER FÖR ANSÖKAN UR SWKK:S OLYCKSFALLSFOND
Gäller för medlemmar inom SWKK som fullgjort sitt medlemskap (betalat medlemsavgiften).
Medel kan ansökas för att täcka halva självriskkostnaden vid skador på vallhund på av SWKK
arrangerad tävling eller förberedelse till densamma.
Skador på oförsäkrad hund kan täckas av fonden vad gäller halva självriskkostnaden som om hunden
vore försäkrad.
Ett tak på utbetalning av ersättning sätts till 5.000 kr uppräknat med K-index.
Medel ur fonden kan också sökas för halva kostnaden av veterinärvård på skadade vallningsobjekt
under av SWKK arrangerade tävlingar, prov och kurser. Ersättningen gäller även för förberedelser till
ovan uppräknade arrangemang.
Ett tak för utbetalning sätts till 1.000 kr uppräknat med K-index.
Utbetalning ur fonden kan endast göras under förutsättning att det finns täckning för det ansökta
beloppet i fonden vid ansökningstillfället.
• Styrelsen har beslutat att på nytt ansöka hos SKK om namnbyte från Australian Stockdog till
Working Kelpie för rasen. Förra gången klubben ansökte om detta, och fick avslag, var 2006.

• Styrelsen har beslutat att uppdatera klubbens informationshäfte och komplettera det med ett
inbetalningskort för medlemskap och skicka ut till uppfödarna för utdelning till valpköpare, som ett
led i att stimulera fler till att teckna medlemskap i klubben.
• Nästa styrelsemöte planeras till den 29 juni.

