
Protokoll fört vid Svenska Working Kelpieklubbens (Rasklubb för Australian stock dog/ working 
kelpie) ordinarie årsmöte i Lekeberga den 14 mars 2010 

     
       

1. Mötets öppnande. 
SWKK:s ordförande Larry Jones öppnade årsmötet med att hälsa alla hjärtligt välkomna. 

 

2. Justering av röstlängd. 
      29 närvarande varav en gäst.  

     

3.  Val av ordförande för mötet. 
      Årsmötet valde Lennart Ekmark. 

 

4. Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet. 
     Birgitta Ulväng valdes till protokollförare. 

 

5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare, som jämte ordförande 
    skall justera protokollet. 
     Ingegärd Wärnqvist och Maria Nyberg valdes. 

 

6. Beslut om närvaro – och yttranderätt förutom av klubbens medlemmar. 
     Beslöts att låta Lennart Ekmark ha yttranderätt. 

  

7. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst. 
    Kallelsen i bladet 24 dagar innan mötet. Förfarandet godkändes.  

 

8. Fastställande av dagordning. 
    Dagordningen utkom med kallelsen i medlemstidningen. Den godkändes. 

 

9. Styrelsens årsredovisning, balans – och resultatredovisning, 
    redogörelse för arbetet med avelsfrågor, och för ataxiforskningsprojektet, 
    samt revisorernas berättelse. 
    Kassören redogjorde för balans- och resultatrapporterna. De godkändes. 
     Verksamhetsberättelsen godkändes och lades till handlingarna. De närvarande kontaktpersonerna  

     fick säga sin mening om det gångna året och hur verksamheten varit i respektive område. Ett  
     önskemål framkom om en träff för kontaktpersonerna.  Hos Elsa i samband med Norrlandscupen föreslogs. 
     Birgitta valdes till sammankallande för kontaktpersonerna, Birgitta kallar dem till ett telefonmöte. 

     Det framkom att Working Kelpie inte är välkomna på vissa kurser som anordnas i SVak:s regi. I några områden 
     är det ett problem. Styrelsen får i uppdrag att göra en skrivelse till SVak angående detta. 
      

     Gun Wiklund redogjorde för arbetet med avelsfrågor. Avelskommittén har startat ett projekt med utbildning 
     för avelsintresserade.  
 
     Larry redogjorde för Ataxi-forskningsprojektet. En rapport kommer att presenteras från dem i mitten på April. 
     Den informationen kommer att redovisas i medlemstidningen framöver.  
      
      Revisorernas berättelse lästes godkändes och lades till handlingarna. 

 

 10. Fastställande av balans – och resultaträkning samt beslut om enligt dessa  
      uppkommen vinst eller förlust. 
       Årsmötet beslutade att fastställa balans- och resultat räkning och beslutade att föra över årets 

       förlust på 6177 kr. till löpande räkning.  
 

11. Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte givit styrelsen. 
       I verksamhetsberättelsen har styrelsen redogjort för vad som gjorts under året, och några ytterligare uppdrag  
       har inte givits styrelsen. Årsmötet godkände detta som rapport. 

 

12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen. 
       Årsmötet beslutade enligt revisorernas förslag att ge styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.  

 

13. A. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget. 
            Förslag till verksamhetsplan och budget för 2010 har presenterats i tidningen. 
            Sylvie-Ann redogjorde för förslagen. De godkändes. Sylvie-Ann bad även medlemmarna att komma in 

            med förslag på aktiviteter som kan gynna klubben.  
 

13. B. Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår. 
             Årsmötet beslutade om oförändrad medlemsavgift dvs.250:-  för  
             helbetalande och 50:- för familjemedlem.  
             En höjning av kassörens ersättning med 100 kr. godkändes. 



 

 

      14. Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter enligt § 8 i stadgarna 
      samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning.  
      Nils Drakenberg presenterade valberedningens förslag. 

     
       Ordförande för ett år:  Larry Jones  omval 1 år 
       Ledamöter för två år:    Sylvie Ann Adolfsson omval 2 år 

Veronica Nyman nyval 2 år   
Meta Lönnberg  omval 2 år  

       
       Ordinarie ledamöter med ett år kvar: Birgitta Ulväng  

Gun Wiklund 
Erik Brate 

 
       Suppleanter för ett år:  Susanne Gustafsson omval 1år 

   Elsa Grenholm  nyval 1 år  
   Malena Asplund-Klasson nyval 1 år 

         
      Suppleanterna kallas till alla ordinarie möten därför har de inte någon speciell tjänstgöringsordning.    
 

15. Val av två revisorer och två revisorsuppleanter enligt § 9 i stadgarna. 
 
       Revisorer för ett år:  Gertrud Larsson  omval 

   Lena-Margareta Persson  omval 

 
       Revisorsuppleanter för ett år: Marie-Ann Kruhsberg  omval 

   Ulrika Eriksson  omval   

 

16. Val av valberedning enligt § 10 i stadgarna. 
       Årsmötet valde följande valberedning:   
       Kristina Sturesdotter  1 år kvar, tillika sammankallande 
       Christine Sandström  1 år kvar     
       Maria Nyberg  2 år nyval 
 

17. Beslut om omedelbar justering av punkterna 14-16. 
       Beslutades att omedelbart justera punkterna 14 tom16. 

 

18. Working Kelpiemästerskapet 2011 – tid och plats. 
       Tiden är fastställd till första helgen i augusti. 
       Förslag framkom att lägga det i Skåne, men styrelsen får i uppdrag att arbeta vidare med frågan. 

  
19. Motioner. 
       Inga motioner har kommit in. 
 

20. RAS. 
       RAS fastställdes av SKK 2005.  Det är dags för revidering och uppdatering av dokumentet. En kommitté 
       har tillsatts, bestående av Gun Wiklund och Susanne Gustafsson. För att locka fler intresserade har en annons  
      publicerats i medlemstidningen (diarienr 5). Ingegärd Wärnqvist föreslås ingå i gruppen och accepterar uppdraget. 
      

21. Styrelsen Informerar: Steg tre status. Hemsidan  
       Steg tre status har tillstyrkts av  SKK, Meta skulle ha informerat om detta men kunde tyvärr inte delta. 
       Hemsidan: Veronica jobbar vidare med en ny, enklare modell för en snabb och aktuell uppdatering. 
       Målet med den nya hemsidan är att få flera att bli engagerade. 

 

22. Ändrade registreringskrav?     
       En diskussionspunkt där styrelsen vill höra årsmötets mening angående HD-status A eller B samt godkänt 
       vallhundsprov som krav för registrering av valpar.  Gun informerade om nuvarande regler och hur  
       HD- statistiken ser ut i dag. 
       Många intressanta synpunkter väcktes och frågorna diskuterades livligt. Mötets mening var att det ska 
       ställas krav på både fria höfter och vallhundsmeriter för registrering i framtiden. 
       Det är ett varumärke rasklubben förvaltar!         
 

23. Kommittéer TK:s arbete/uppdrag. 
      Maria Nyberg, Ingegärd Wärnqvist, Sylvie-Ann Adolfsson och Åsa Wallström har arbetat i TK.  
       Maria presenterade reglerna för de olika klasserna. Upplägget diskuterades ur olika aspekter. Den största  
       förändringen blir en final på söndag eftermiddag för de tre bästa i mästerskapsklassen. 
       Nötklass 2 blir Nötmästerskapsklass. 
       Larry informerade om SVaK:s nya regler för sortering NN2. 



 
        

  

24. Egenskapsbeskrivning 
       Susanne Gustafsson och Veronica Nyman arbetar med egenskapsbeskrivningarna.  
       Susanne redogjorde för beskrivningarna och berättade att det är c:a 90 hundar beskrivna sedan 2007. 
       Alla resultat läggs in i en databas och skall sammanställas och resultatet kommer i tidningen så småningom. 
  

25. Utdelning av vandringspriser och avtackningar.         
       SWKK:s VP till bästa Working Kelpie IK 1 2009 tilldelades: Mitchens Ester – Malena Asplund-Klasson 
       SWKK:s VP till bästa Working Kelpie NN 1 2009 tilldelades: Nerunder Ullis – Susanne Weibull 
       SWKK:s VP till årets Working Kelpie tilldelades: Mitchens Ester – Malena Asplund-Klasson 
 
       Avtackning: Erik Zetterholm har avgått ur styrelsen, Nils Drakenberg har avgått från valberedningen  

       och Lennart Ekmark tackades för dagens arbete, de fick alla fina glas med Working Kelpie motiv. 
   
       Presentkort delades ut till alla ägare av hundar, som avlagt godkänt vallhundsprov under 2009. 32 stycken 

       fanns på listan, som kommer att publiceras i medlemstidningen. 
        

26. Övriga frågor. 
      Inga övriga frågor 

  
27. Mötet avslutas av styrelsens ordförande.  

      Ordförande Larry Jones tackade för förtroendet att få leda arbetet ytterligare ett år.  
      Han tackade styrelsen för gott samarbete under 2009 och förklarade därefter mötet avslutat. 
       
Lekeberga 2010 03 14    
 

 
 
 
Vid protokollet  
 

 

  
 
 
_____________________    ________________________ 
Birgitta Ulväng                                   Lennart Ekmark 
Protokollförare         Mötesordförande 

 
 

 
 
 
______________________    ________________________ 
Ingegärd Wärnqvist                Maria Nyberg 
Justerare     Justerare  
  

 
 


