Protokoll från SWKK:s styrelsemöte per telefon den 7/6 2010 med början kl. 21.00
Kallade: Larry Jones, Birgitta Ulväng, Sylvie-Ann Adolfsson, Gun Wiklund, Erik Brate,
Meta Lönnberg, Veronica Nyman, Susanne Gustafsson Malena Asplund-Klasson samt Elsa
Grenholm. Samtliga närvarade vid mötet.
§ 1 Mötets öppnande.
Ordförande öppnade mötet och förrättade upprop.
§ 2 Val av protokollförare för mötet.
Veronica Nyman valdes.
§ 3 Val av justerare för protokollet.
Susanne Gustafsson valdes att jämte ordf. justera protokollet
§ 4 Godkännande av dagordning.
Dagordningen godkändes.
§ 5 Genomgång av föregående protokoll.
Godkändes och lades till handlingarna.
§ 6 Ekonomi.
Se rapport från Sylvie-Ann Adolfsson.
Medlemsavgifter på totalt ca 4500-5000 kr saknas från de som inte betalat trots påminnelse. De
tas nu bort från medlemslistan och kommer ej att få tidningen.
Inga intäkter för tävlingarna på WKM har kommit in ännu.
Ingrid Drakenberg har skickat kostnaderna på årsmötet.
Ang. tidningen så väntade tryckeriet på andra tidningar för samdistribution men det dröjde för
länge. Vi får därför betala för inplastning 500 kr exkl moms samt 1200 kr extra för porto
(föreningspost). Vi måste ligga på dem framöver.
Intäkter från PR försäljning kommer lite då och då.
500 kr är sänt till Inga Olsson, faktura kommer.

§ 7 Rapporter.
Susanne Gustafsson var på kurs för avelsråd i april. Föreläsare från SLU pratade om genetiska
bakgrunder och tester för sjukdomar på hund. SKK pratade om grundreglerna som omfattar detta,
och ber klubbarna tänka efter noga när möjlighet ges för tester – vad klubben verkligen behöver
och huruvida man klarar av att ta hand om resultat osv.
Hos Golden Retriever har man hittat en gen för ataxi, men det innebär tyvärr inte att det är samma
gen hos andra raser.
§ 8 Skrivelser.
Brev har inkommit från Birgitta Östergren där det påtalas att uppfödarna bör få kopior från
egenskapsbeskrivningen på sina egna uppfödningar så som man hanterar bla SBKs Mentaltest.
Eftersom SWKKs egenskapsbeskrivning inte är officiell och dessutom fortfarande under
utveckling så är styrelsen överens om att protokollen ej ska användas som avelsutvärdering eller
merit – i dagsläget anordnas egenskapsbeskrivningen i första hand i utbildninssyfte. Dock är det
ingenting som hindrar att uppfödaren ber de som deltagit i beskrivningen om kopior på
protokollen. Allt engagemang från uppfödarna angående egenskapsbeskrivningen och dess

utveckling välkomnas varmt!
§ 9 Skrivelser till SKK.
Förslag på ansökan om ändrade registreringskrav med A eller B på höfter samt godkänt VP för
avel är formulerat. Meta kommer att visa detta förslag för sekreteraren i kommittén (Karin Drotz)
för synpunkter innan vi lämnar in. Risken finns att SKK säger nej eftersom rasen är så liten, då
annan rasklubb med över 1000 registreringar per år fått nej. Beslutades att dela ansökan i två.
Ansökan skall lämnas in så snart som möjligt så att det kan behandlas på kommitténs nästa möte.
Susanne Gustafsson och Gun Wiklund formulerar den slutgiltiga ansökan efter eventuella
synpunkter från Karin Drotz.
§ 10 VU.
Inget att rapportera.
§ 11 PR. Angående den tilltänkta DVD:n – vi väntar på material från Cooper, Australien.
Veronica Nyman formulerar en annons till tidningen och hemsidan efter någon som vill anta
DVD-projektet. Gun Wiklund har köpt in fleecetröjor till kanonpris, dessa kommer att finnas på
WKM.

§ 12 Bordlagda ärenden
Steg 3 avtalet är tillbakaskickat, allt är klart.
§ 13 Working Kelpie Mästerskapet 2010
Lägesrapport;
Ett gäng åker upp och vallar in kvigorna inom kort. Petra Hedberg kommer att hjälpa till både
med invallning och utställning under tävlingarna.
Information ska gå ut på hemsidan, regler kommer att finnas och kunna beställas av de som inte
kan skriva ut från hemsidan.
52 st har hittills bokat boende, inklusive husvagnarna.
Vi behöver någon/några som filmar under WKM.

§ 14 Medlemsbladet.
Malena Asplund-Klasson och Elsa Grenholm ansvarar för nästa tidning.

§ 15 RAS
RAS har haft första mötet och fördelat uppgifterna. Ny hälsoenkät ska komma ut i höst,
formulerad av Meta Lönnberg samt Susanne Gustafsson. Arbetet med RAS kommer att ta ett till
två år att slutföra, och arbetet är ambitiöst upplagt.

§ 16 Egenskapsbeskrivningen
Senaste utformningen av protokollet diskuterades. Övervägande positiva åsikter. Ålder, antal
beskrivningstillfällen per hund samt hanteringen av vid tillfället ej bedömningsbara hundar
diskuterades. Beslutades att använda det nya protokollet vid beskrivningen på WKM och därefter
utvärdera.

§ 17 Brategårdens vandringspris
Då inget ytterligare förslag inkommit bordlägges frågan till nästa möte.
§ 18 Övriga frågor.
Förslaget om gratis medlemskap första året för valpköpare där uppfödarna får reducerat pris på
dessa bordlägges till medlemsmötet.
§ 19 Nästa möte
Nästa möte bestämdes till 19/7 kl 21. Medlemsmöte blir den 7/8 på WKM.
§ 20 Mötets avslutande
Ordförande tackade deltagarna för visat intresse och förklarade mötet för avslutat

----------------------------------Veronica Nyman sekreterare

-------------------------------Larry Jones ordförande

------------------------------------Susanne Gustafsson justerare

