
Styrelserapport 

• SWKK kommer även detta år att delta på Hundmässan i Stockholm (12-13 december 2015). 

• Styrelsen har fått in ett förslag om att anordna en ”nationell träningsdag” på våren, där man går 
”man ur huse” för att träffas och träna på olika platser i landet. Styrelsen tycker att detta är ett 
utmärkt förslag, och avser att sjösätta detta från och med våren 2016. 

• Styrelsen har fått in förslag på att upprätta en lista på medlemmarnas gårdar där man anordnar 
träningar. Styrelsen tycker att detta är ett utmärkt förslag och ger lämplig person i uppdrag att 
upprätta en sådan lista i samråd med medlemmarna. 

• Styrelsen har beslutat att köpa in förbandslåda till hund och människa att lägga som 
sekretariatsmaterial. 

• Egenskapsbeskrivningen i samband med Working Kelpie mästerskapen summeras: 16 st hundar 
beskrevs, varav 8 st gick kursen dagen innan. Inlämnade utvärderingar från deltagarna var enbart 
positiva, dock önskade man att det fanns någon som tog emot en direkt när man kom så man fick lite 
information. Denna person brukar ju alltid vara Elsa, och när hon nu hade gått och fördärvat benet så 
saknades hon! Styrelsen noterar att detta måste beaktas i framtiden. 

• Styrelsen beslutar att flytta manusstoppet i april och augusti till 10/5 respektive 31/8 för att det ska 
stämma bättre med materialet. 

• Styrelsen beslutar att Sven Svensson, David W, Erik Zetterholm och Susanne Weibull skickas på 
SVAKs tävlingsledarutbildning den 7 november. 

 • Planerad avelsträff 7-8 november beslutade styrelsen att ställa in pga för få deltagare. 

• Tävlingskommittens förslag på tävlingsregler för Working Kelpie Mästerskapet 2016 är godkänt av 
styrelsen. Se annan plats i tidningen. 

• Sara Jones och Sven Svensson väljs in i Tävlingskommitten för att redan nu kunna vara delaktiga i 
planeringen inför nästa års Working Kelpie Mästerskap, då de är värdar för tävlingarna. 

• Datum för 2016 års Working Kelpie Mästerskap är 5-7 augusti, platsen är Ravlunda i Skåne. 

• Nya RAS (Rasspecifika Avelsstrategier) dokumentet är inskickat till SKK (Svenska Kennelklubben). 

• SWKKs ansökan om att få byta namn på rasen till Working Kelpie (istället för Australian 
Stockdog/Working Kelpie) är godkänd av SKKs Föreningskommitté. Därmed går processen vidare 
enligt SKKs arbete med regelrevideringen. 

 

 


