Styrelserapport
• Styrelsen har haft två möten utöver årsmötet sedan föregående rapport.
• Tävlingsreglerna för Working Kelpie Mästerskapen är genomgångna av tävlingskommitten, där man
tagit hänsyn till enkäten som gjordes i samband med förra årets tävlingar. Det konstaterades att de
tävlande i stort är nöjda med de regler och genomförande som är. Några mindre förändringar är
beslutade inför årets tävlingar;
- I finalen av mästerskapsklassen på får räcker det att två märkta får sorteras ut.
- Fem tävlande går till final i mästerskapsklassen på får.
- Max två hundar per förare kan gå till final i mästerskapsklassen på får.
- Grinden in till rännan i hanteringsanläggningen skall hängas åt andra hållet jämfört med förra året,
så att fåren följer fållans ytterkant in i rännan.
• Maria Winberg är utsedd som kontaktperson för Halland.
• Vid det konstituerande mötet gjordes följande ansvarsfördelning;
- Hans-Bertil Sinclair fortsätter som sekreterare
- Monica Aronius fortsätter som kassör och är firmatecknare tillsammans med ordförande.
- David Williams fortsätter som vice ordförande
- Ordförande, sekreterare och kassör fungerar som verkställande utskott
- Keijo Isokääntä, David Williams, Sabine von Heiden, Maria Nyberg samt Malena Asplund Klasson
fortsätter som tävlingskommitté.
- Lillemor Bylund fortsätter som ansvarig för Vallreg med Maria Nyberg som backup.
- Susanne Gustafsson, Maria Nyberg, David Williams och Maria Winberg fortsätter som RAS
kommitté.
- Susanne Gustafsson och David Williams fortsätter som avelsråd.
- Susanne Gustafsson, Veronica Nyman, David Williams, Nils Drakenberg, Malena Asplund Klasson,
Maria Nyberg och Erik Zetterholm fortsätter som egenskapsbeskrivnings kommitté.
- Som samordnare av kontaktpersonerna fortsätter Anna Andersson.
- Maria Nyberg fortsätter som hemsidesansvarig med Veronica Nyman, Monica Aronius och Johan
Friedrichsen som backup.
- Elsa Grenholm fortsätter som arkivansvarig.
- Elsa Grenholm fortsätter också som ansvarig för medlemskontakter.
- För att ansvara för PR-artiklar och butik utsågs Birgitta Ulväng, Birgitta Andersson och Monica
Aronius.
- Som redaktör för klubbens medlemstidning fortsätter Kicky Sinclair med
Veronica Nyman som ansvarig utgivare
• Fråga har inkommit om Svenska Working Kelpie klubben skulle kunna bidra ekonomiskt vid import
av nytt avelsmaterial från tex Australien. Styrelsen konstaterar att klubben inte har tillräckliga
ekonomiska medel för sådana bidrag. Det klubben gärna bidrar med är tips och råd kring det
administrativa och praktiska kring importförfarandet. Utöver det föreslår styrelsen att ett bra sätt
kan vara att uppfödare går ihop om import av avelsmaterial. Beslutades att ta upp frågan om hur
man kan underlätta import vid nästa medlemsmöte.

• Susanne Gustafsson och Maria Nyberg har inbjudits att medverka vid SKKs konferens för avel på
funktion, där de berättade om SWKKs egenskapsbeskrivning - bakgrunden och arbetet kring den.
Föredraget skapade stort intresse och deltagarna imponerades över den kostnadsfria utbildning
klubben håller i och med egenskapsbeskrivningen.
• SWKK är medarrangör tillsammans med Svenska Vallhundsklubben om epilepsikonferensen på SLU
i Uppsala den 6 maj.
• Karin Helin och Elsa Grenholm har hållit en visselkurs, och de väljer att skänka intäkterna från
kursen på 400 kr till Svenska Working Kelpie klubben där pengarna skall öronmärkas för
egenskapsbeskrivningen. Styrelsen tackar så väldigt mycket för detta fantastiska initiativ!

• 11 hundar visade upp sig på egenskapsbeskrivning i samband med årsmötet. 9 av de 11 valde att
genomgå arrangerad kurs med Karin Söderberg dagen innan. Ett liknande genomförande planeras
inför kommande WKM där kurs genomförs på onsdagen och egenskapsbeskrivning på torsdagen före
tävlingarna.
• Styrelsen har varit i kontakt med Working Kelpie Council i Australien samt Birgitta Östergrens
dotter för att fråga om det vandringspris i WKC´s namn som delats ut till segraren i
mästerskapsklassen på får kan stanna hos Susanne Weibull då hon vunnit det tre år i rad med
Nerunder Ullis, och tennfatet dessutom är fullgraverat. Både WKC och Birgitta Östergrens dotter
tillstyrker att priset så välförtjänt stannar hos Susanne Weibull.
• Veronica Nyman och Keijo Isokääntä har deltagit i styrelseutbildning arrangerat av Svenska
Vallhundsklubben.
• SKK skall påbörja ett försök med funktionärs utbildning via webben. Den första pilotutbildningen
blir för ordförande, och Veronica Nyman har tillfrågats att delta och tackat ja.

• Efter förfrågan från uppfödare har vi i uppfödarbrevet bifogat en tabell med protokollen från den
egna uppfödningens beskrivna hundar för 2014. Här nedan finns en sammanställning av
medelvärden för respektive egenskap för alla beskrivna hundar som beskrivits med det nuvarande
protokollet och för de hundar som beskrivits under 2014.
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Medelvärden från protokoll över beskrivna hundar 2007-2014 respektive 2014.
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