Protokoll fört vid Svenska Working Kelpieklubbens (Rasklubb för Australian stock dog/ Working
Kelpie) ordinarie årsmöte i Lekeberga söndagen den 18 mars 2012

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

2. Justering av röstlängd.
Årsmötet hade 38 närvarande medlemmar. Närvarolista (diarienummer 7)

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

4. Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet.
Elsa Grenholm valdes till protokollförare.

5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare, som jämte ordförande
skall justera protokollet.
Christer Holén och Kicky Sinclair 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 till detta möte fanns med i medlemstidningen nr 4/2011 och i nr 1/2012. Förfarandet godkändes.

8. Fastställande av dagordning.
Dagordningen (diarienummer 6) utkom med kallelsen i medlemstidningen nr 1/2012. Dagordningen godkändes.

9. Styrelsens årsredovisning, balans – och resultatredovisning,
redogörelse för arbetet med avelsfrågor, och för ataxiforskningsprojektet,
samt revisorernas berättelse.
Kassören redogjorde för balans- och resultatrapporterna (diarienummer 8). De godkändes.
Verksamhetsberättelsen (diarienummer 4) godkändes och lades till handlingarna.
Gun Wiklund valde att redogöra för arbetet med avelsfrågor under § 20.
Revisorernas berättelse (diarienummer 17) lästes godkändes och lades till handlingarna.
Working Kelpie Councils forskningsprojekt avseende ataxi (cerebellär abiotrofi) hos Working Kelpie är för närvarande
vilande pga. att medel till fortsatt forskning saknas. Projektet startades med en generös donation från en intresserad
person i Australien. Även SWKK och andra intresserade har bidragit med pengar under projektets gång. Insamlade
prover lagras på universitetet i Sydney i förhoppning om att projektet ska kunna återupptas i framtiden.

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 till löpande räkning. Underskottet täcks av eget kapital.

11. Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte givit styrelsen.
Birgitta Ulväng redogjorde för de frågor som föregående årsmöte givit styrelsen. I verksamhetsberättelsen finns en
sammanfattning av vad som gjorts under året.
Årsmötet godkände denna rapport.

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

13. A. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget.
Förslag till verksamhetsplan och budget för 2012 har presenterats i tidningen. Dessa godkändes av årsmötet.
13. B Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår.
Förslag på oförändrad medlemsavgift för 2013 på 250kr för helbetalande och 50kr för familjemedlem.
Arvodet på 500:- till ordförande, sekreterare och kassör föreslås oförändrat. Reseersättning till alla styrelsemedlemmar
föreslås utgå för ett styrelsemöte per år, så att alla i styrelsen får möjlighet att träffas för att arbeta tillsammans en helg.
Årsmötet beslutade enhälligt enligt förslagen.

Angående försäkringsskyddet vid eventuella olycksfall på tävlingar och träningar i SWKK:s regi, finns ett tidigare
styrelsebeslut om att starta en fond för täckande av ev. skador. Innan denna fond är tillräckligt stor, uppmanas alla
medlemmar att se över sitt personliga försäkringsskydd. Viktigt att hemförsäkringen innehåller en ansvarsförsäkring.
Angående tidningskostnaden: Förslag från Kicky Sinclair om att undersöka alternativa produktionsmöjligheter. Årsmötet
ger Kicky i uppdrag att göra en kontroll av marknaden. Om det kan finnas billigare alternativ att göra tidningen på.

14. Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter enligt § 8 i stadgarna
samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning.
Ordförande för ett år: Årsmötet beslutade enhälligt att välja Nils Drakenberg nyval 1 år
Erik Brate redogjorde för valberedningens arbete o hade förslag på ytterligare två personer vilket gjorde att det
blev votering med sluten omröstning. Voteringen utföll så att valberedningens förslag fick flest röster.
Ledamöter för två år:

Sylvie-Ann Adolfsson
Louise Eriksson
Veronica Nyman

omval 2 år
nyval 2 år
omval 2 år

Suppleanter för ett år:

Larry Jones
Birgitta Ulväng
Karin Helin

omval 1år
nyval 1 år
nyval 1 år

Suppleanterna kallas till alla ordinarie möten och har tjänstgöringsordning i den ordning de är valda.

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

Lena-Margareta Persson
Klas Wetter

omval
nyval

Revisorsuppleanter för ett år:

Marie-Ann Kruhsberg
Anna Andersson

omval
omval

16. Val av valberedning enligt § 10 i stadgarna.
Flera namn var föreslagna och röstningen avgjordes med acklamation
Årsmötet valde följande valberedning:
Maria Nyberg
fyllnadsval på 1 år och tillika sammankallande
Erik Brate
1 år kvar
Kicky Sinclair
nyval 2 år

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

18. Working Kelpiemästerskapet 2013 – tid och plats.
Två förslag har inkommit: Dels att förlägga WKM till Lekeberga. Andra förslaget är att det förläggs i Gamleby,
styrelsen får i uppdrag att arbeta vidare med frågan.

19. Motioner.
Inga motioner har kommit in.

20. RAS.
Resultat från hälsoenkäten 2011 redovisades. Dessutom gjordes en jämförelse med hälsoenkäten 2000. Glädjande
nog kan det fortfarande sägas att WK är en frisk ras. Resultaten kommer att publiceras i medlemsbladet.
RAS-kommittén består av Gun Wiklund, Meta Lönnberg, Susanne Gustafsson och Ingegärd Wärnqvist. Hälsoenkäten
2011 har genomförts med stort och mycket uppskattat bistånd av Studiefrämjandet.
Hälsoenkäten 2011 är en grundsten i det fortsatta arbetet med revideringen av RAS.

21. Styrelsen Informerar:
Birgitta rapporterade att vi har ny redaktör för vår tidning. För varje nummer av tidningen har två personer ur styrelsen
ansvarat för att material kommit in, och redaktören färdigställer därefter bladet till färdigt tryck.
Styrelsen har beslutat att vi skall avsätta pengar till en olycksfond, där det skall finnas medel för att ersätta eventuellt
skadade djur vid våra tävlingar och kurser.
Hemsidan: Sylvie Ann Adolfsson har hand om hemsidan som uppdateras kontinuerligt.

22. Kommittéer TK:s arbete/uppdrag.
De nuvarande tävlingsreglerna fastslogs 2010 och står fast till och med 2013.

23. Egenskapsbeskrivning.
Maria Nyberg redogjorde för projektet till dags dato, och visade via power point några beskrivna hundar. I dagsläget
finns dock alltför få beskrivna hundar för att kunna visa ett säkert resultat. Maria har varit med och beskrivit alla hundar
från beskrivningens början år 2007.
24. Utdelning av vandringspriser och avtackningar.
SWKK:s VP till bästa Working Kelpie IK 1 2011 tilldelades: Husbys Clint – Ingegärd Wärnqvist
SWKK:s VP till bästa Working Kelpie NN 1 2011 tilldelades: Mobys Maze – Kristina Sturesdotter
SWKK:s VP till årets Working Kelpie tilldelades: Mitchens Ester – Malena Asplund-Klasson.
Presentkort
Presentkort på en start i Working Kelpiemästerskapet delades ut till ägare av 27 st. hundar, som avlagt godkänt
vallhundsprov under 2011.
Avtackningar Meta Lönnberg, Malena Asplund-Klasson o Elsa Grenholm avtackades med en gåva för sitt arbete i
styrelsen
25. Övriga frågor.
Gåva till SWKK Meta Lönnberg rapporterade att Sven Svensson skänker en hopfällbar flaggstång, den blir drygt 6 m
lång utfälld. Tanken med gåvan är att SWKK köper en flagga och att den sätts upp vart år på Working Kelpie
mästerskapet. En eloge till Sven för detta initiativ.
Meta representerade SWKK vid Birgitta Östergrens begravning. Birgitta var klubbens enda hedersmedlem
Hans Bertil Sinclair erbjöd sig att hålla en träff i föreningsteknik vid valfri sammankomst.
26. Mötet avslutas av styrelsens ordförande.
Ordförande Nils Drakenberg tackade för förtroendet att få leda klubbens fortsatta arbete och tackade mötesordförande
Lennart Ekmark för dagens arbete med en gåva och förklarade sedan mötet avslutat.
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