
Protokoll från SWKK:s styrelsemöte per telefon den 19/7 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.  

Anmält förhinder: Meta L och Elsa G 

§ 1 Mötets öppnande.  
Vice ordförande öppnade mötet.  
 
§ 2 Val av protokollförare för mötet.  
Susanne G valdes.  
 
§ 3 Val av justerare för protokollet.  
Malena A-K valdes att jämte ordförande 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 A, resultat och balansrapport (diarienr 34) 
Intäkterna har ökat en del, bl a intäkter för tävlingar, PR har ca 12000 SEK i intäkter, men där 
ingår också annonser. Två nummer av medlemsbladet har betalats. 
Fakturan från Inga O har inte inkommit. 
 
§ 7 Rapporter från kommittéer.  
RAS – Inget att rapportera. 
Avel – Inget att rapportera. 
 
§ 8 Skrivelser.  
Från SVaK angående ”Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om träning och 
tävling med djur” (diarienr 30 a). Larry J föredrog för turerna kring de nya föreskrifterna. 
Larry har tagit kontakt med SVaK, inför SVaK:s möte med Jordbruksverket, och lämnat en 
skrivelse från styrelsen (SWKK) med synpunkter på de nya föreskrifterna (diarienr 30 b). 
Styrelsen diskuterade innebörden av dessa nya föreskrifter. Viktigt att de nya reglerna 
efterföljs. Larry undersöker med Jordbruksverket om SWKK:s mästerskap verkligen är att 
anses som mästerskap enligt Jordbruksverkets definition. Borde kunna ses som klubbtävling 
och därmed inte klassificeras som ”hög risk”. 
 
Inbjudan till SKK:s avelskonferens den 5-6 mars 2011 (diarienr 28). Bordlägges till nästa 
möte. Ta reda på innehåll samt sista anmälningsdag. 
 
§ 9 Skrivelser. 
Skrivelse till SKK angående ändrade registreringskrav (diarienr 29). Styrelsens förslag 
skickas till SKK för behandling. Ordförande undertecknar skrivelsen. 



 
Brevsvar till Birgitta Östergren från SWKK ang. att hon vill ha kopia på protokoll från 
egenskapsbeskrivningen på den egna uppfödningen (diarienr 24 a) 
Brevsvaret undertecknas av Veronica och Susanne och skickas till Birgitta Ö (diarienr 24 b). 
 
§ 10 VU.  
Inget att rapportera. 
 
§ 11 PR.  
Lagret förberett för Working Kelpiemästerskapet. 
 
§ 12 Bordlagda ärenden  
 Brategårdens vandringspris – Ett förslag på Erik Z inkommet. Erik B skriver motivering. 
 
§ 13 Working Kelpie Mästerskapet 2010 

• Lågt antal anmälningar hittills.  
• Sju stycken hundar har vallat in nöt, 17 + 20 djur. Invallningen gick bra. Några djur 

plockas bort. Banan byggs på onsdagen då man även tränar fålla. 
• Hanteringsanläggning på fårbesättningen byggs den 23/7, KM kommer att hållas på 

banan och i hanteringsanläggningen veckan innan. 
• Domaren har fått regelboken. 
• Nummerlapparna har inte återfunnits efter egenskapsbeskrivningen på Lekeberga i 

mars. Susanne G undersöker vem som har tagit hand om dem. 
• Gun W fungerar som tävlingsveterinär. 
• TK utser ansvarig för sjuktransport mm som krävs för godkänd tävlingsplats enligt de 

nya reglerna 
• TK informerar tävlingsekipagen via PM om veterinärbesiktning mm. Samling för 

veterinärbesiktning blir 8.00 tävlingsdagen. 
• Eventuella efteranmälningar måste ske innan veterinärbesiktning. 
• Meta L ansvarar för att vandringspriserna kommer tillbaka. 
• Egenskapsbeskrivningen görs i samband med novisklassen 
• Veronica N undersöker med ansvariga för golfbanan och Labbsand hur utlämnandet 

av nycklar organiseras. 
• Kicky S mailar antal luncher till Helen Abrahamsson 
• Royal Canin kommer att leverera priserna till Helen A senast en vecka före 

tävlingarna (diarienr 33). 
• Medaljerna är graverade, iordningställda och hämtade. Veronica N ansvarar. Veronica 

kan bidra med priser till nöttävlingen.  
 

§ 14 RAS 
RAS-kommittén har inte haft något möte sedan det förra styrelsemötet. Meta L och Susanne 
G  ska gå igenom hälsoenkäten. 

§ 15 Övriga frågor. 



Larry J skickar en CD med ett föredrag av Alan Wilton om forskningen på ataxi hos Working 
Kelpie till de som efterfrågat. 
 
Då många efteranmäler sig till Working Kelpiemästerskapet skapar detta problem vid 
planering och organisation av tävlingarna. Detta tas upp på medlemsmötet. 
 
§ 16 Nästa styrelsemöte 
Nästa möte är söndag den 8/8, efter tävlingarnas avslutande. 
 
§ 17 Mötets avslutande 
Vice ordförande tackade deltagarna för visat intresse och avslutade mötet. 
 
 
 
 
 
 
-----------------------------------                      -------------------------------------  
Susanne Gustafsson sekreterare                  Malena Asplund-Klasson justerare  
 
 
 
 
 
 
--------------------------------  
Birgitta Ulväng ordförande för mötet 


