PROTOKOLL VID MEDLEMSMÖTE 2009-08-08
Svenska Working Kelpie Klubben, Mullsjö
§ 1 Mötets öppnande
Ordförande Larry Jones förklarade mötet öppnat.
§ 2 Val av protokollförare
Till protokollförare för mötet valdes Louise Eriksson.
§ 3 Val av justerare
Till justerare valdes Sabine von der Heiden samt Karin Helin.
§ 4 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.
§ 5 Föregående protokoll
Föregående protokoll finns med på hemsidan.
§ 6 Ekonomi
Inget har skett som försämrat klubbens ekonomi, snarare en vinst.
§ 7 Inkomna skrivelser
Motion i tidningen av Kicky Sinclair: Viktiga frågor ska förslagsvis fattas på Mästerskapens
medlemsmöten och inte årsmötet. Detta då fler medlemmar är närvarande. Detta spörsmål
uppstod i samband då klubben ändrade sina tävlingsregler.
Maria Nyberg från TK (tävlingskommittén) meddelade att man har gjort en enkät gällande
tävlingar/moment/regler för medlemmarna att fylla i. Styrelsen kommer att redovisa resultaten
av enkäten och ha detta i beaktande för framtida beslutsfattning gällande ändringar av bl a
tävlingsregler.
§ 8 Rapporter
Avelskommittén kommer att ha en planerad avelskonferens 14 nov -09. Agronom Per
Avrelius kommer att hålla en genetik- och avelsföreläsning med efterkommande
gruppdiskussioner. Per har även avhandling som heter ”Avel på funktion”.
Frågeställningar efterfrågas av medlemmarna till denna konferens.
SWKK har idag steg II-avtal med SKK. SWKK har lämnat in en ansökan om att få flytta upp
sig till ett steg III-avtal. Det innebär inga förändringar i förpliktelser men däremot att man kan
få kurser subventionerade av SKK.
§ 9 Tävlingsreglerna Mästerskapen
Redan besvarad i § 7.
§ 10 PR
”Vi köper väldigt bra!” var Gun Wiklunds kommentar på mötet.

§ 11 Avelskonferens
Redan besvarad i § 8.
§ 12 Brategårdens vandringspris
Bordlades till senare på kvällen. Detta pris är till ”de som arbetar i det tysta”. Priset delades ut
efter middagen till Erik Olof Westlin.
§ 13 Övriga frågor
Karin Brännström la fram ett förslag att hundar som godkänns för VP ska få en ”gratis” start i
IK1 följande säsong. Styrelsen tar till sig detta förslag.
Önskemål om att kurser ska hållas för hanteringsfållor, förslagsvis i samband med årsmötet.
På så sätt får man fler till mötet samt att det är brist på sådana kurser.
§ 14 Mötet avslutas
Ordförande Larry Jones förklarade mötet avslutat.
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