
Protokoll från SWKK:s styrelsemöte per telefon 2010 10 04 kl. 20.00. 
 
Kallade: Larry Jones, Birgitta Ulväng, Sylvie-Ann Adolfsson, Gun Wiklund, Erik Brate, 
Meta Lönnberg, Veronica Nyman, Susanne Gustafsson, Malena Asplund-Klasson, Elsa 
Grenholm. 
 
Ej närvarande: Meta Lönnberg, Erik Brate.  
Larry Jones lämnade mötet kl. 21.00. Veronika Nyman kom in i mötet kl. 21.55. 
 
§ 1. Mötets öppnande. 
Ordförande Larry Jones öppnade mötet.  
Larry överlämnade därefter mötesordförandeskapet till Birgitta Ulväng. 
 
§ 2. Val av protokollförare för mötet. 
Gun Wiklund valdes till protokollförare. 
 
§ 3. Val av justerare för protokollet. 
Larry Jones valdes att jämte mötesordförande justera protokollet. 
 
§ 4. Godkännande av dagordning. 
Dagordningen (diarienr 48) godkändes.  
 
§ 5. Genomgång av föregående protokoll. 
Protokoll från medlemsmöte 2010 08 07 (dnr 38) samt minnesanteckningar från styrelsemöte 
2010 08 08 (dnr 39) bedömdes vara så omfattande att styrelsen beslutade bordlägga 
genomgången av dessa till styrelsemötet i november, då vi har mer tid till förfogande. 
 
§ 6. Ekonomi. 
Sylvie-Ann redogjorde för det ekonomiska läget, se resultat- och balansrapport (dnr 47 a). 
Hon hade dessutom sammanställt en separat redovisning för Working kelpiemästerskapet (dnr 
47 b). Denna visar på en förlust på 5600:- . Klubbens ekonomi är trots denna förlust fortsatt 
god. 
 
§ 7. Rapporter från kommittéerna. 
Kommittén för egenskapsbeskrivning (dnr 45) rapporterade genom Susanne att man önskar 
styrelsens åsikter om egenskapsbeskrivningarna. Styrelsen konstaterade att man har beslutat 
om verksamheten i nuvarande form fram till en mer fullständig utvärdering. Styrelsen 
bordlade därefter frågan för en fördjupad diskussion vid novembermötet. 
 
Samordnare för kontaktpersonerna, Birgitta, rapporterade att hon avser samla 
kontaktpersonerna till ett möte angående verksamheten. 
OMKRING hade tyvärr tagit in en inaktuell lista över SWKK: s kontaktpersoner i det senaste 
numret. Förmodligen berodde detta på sammanblandning av material i samband med 
redaktörsbyte, eftersom Elsa har skickat tidigare redaktör en uppdaterad lista i april. Elsa har 
skickat den aktuella listan över kontaktpersoner till nuvarande redaktör. 
Frågan om kontaktpersonernas arbete bordlades därefter för vidare diskussioner vid 
novembermötet. 
 
Medlemsmatrikel skickas av Sylvie-Ann för publicering i medlemsbladet. Separat utskick till 
kontaktpersonerna. 



 
Styrelsen beslutade att de olika kommittéerna ska bjudas in att delta i styrelsemöten vid 
frågor, som avser deras arbete. 
 
Tävlingskommittén rapporterade genom Sylvie-Ann att man anser att årets Working 
Kelpiemästerskap fungerat väl. Man har dock en del förslag inför kommande års tävlingar. 
Bland annat önskar man en förbättrad struktur för arrangörerna att följa. Larry föreslog att vi 
utarbetar en tävlingspärm. Dessa frågor bordlades därefter för vidare fördjupning vid 
novembermötet. Elsa skickar ut de dokument som redan finns och Sylvie-Ann skickar ut de 
förslag som TK arbetat fram. 
 
Sylvie-Ann fortsatte rapporteringen med att med sorg meddela att vår uppskattade medlem 
och stöttepelare Ecke Westlin har förolyckats vid en tragisk olycka. 
Ecke var full av entusiasm inför möjligheten att arrangera WKM i Gävleborg 2011 med 
nöttävlingar i Tärnsjö och fårtävlingar i Vallsta. Det är visserligen 25 mil mellan platserna, 
men Sylvie-Ann konstaterade att det vid tidigare års tävlingar enbart kommit tävlande 
söderifrån till nöttävlingarna, varför det inte bör innebära alltför stora problem. Hon föreslog 
att WKM 2011 hålls till Eckes minne och enligt hans planer. 
Förslag till domare, Peter Sunesson, har också inkommit. 
 
§ 8. Inkomna skrivelser. 
9 st. MH-protokoll har inkommit och arkiveras av Elsa. 
SKK har skickat ut skrivelse angående avtalsklubbskonferens 2010 11 14. Elsa frågar Meta 
om hon kan delta (dnr.40).  
SKK ska arrangera en ordförandekonferens sista helgen i oktober 2010. Birgitta Ulväng 
meddelade att hon kommer att delta (dnr.43). 
 
§ 9. VU. 
Inget att rapportera. 
 
§ 10. PR. 
Gun rapporterade att Brodyrfabriken i Alfta tråkigt nog har gått i konkurs. På grund av 
osäkerheten om framtida produktion av PR-material gjordes en beställning av graverade glas, 
collegetröjor och pikétröjor före konkursen. Styrelsen beslutade acceptera kostnaden inom 
detta års budget på grund av de extraordinära omständigheterna.  
 
§ 11. Bordlagda ärenden. 
Alla tidigare bordlagda ärenden kommer att tas upp vid novembermötet. 
 
§ 12. Working Kelpiemästerskapet 2010. 
Alla i styrelsen rapporterade genomgående positiva åsikter från klubbens medlemmar. 
Tyvärr börjar arrangemanget bli ett ”offer för sin egen framgång”. Med fler klasser och 
deltagare blir arrangemanget mer och mer tungrott och tidskrävande. 
Finalens vara eller inte vara samt regelverket diskuterades. Frågan bordlades därefter till 
novembermötet. 
 
Ett förslag till plats för kommande WKM har inkommit från Anette Elvenfjärd. Ett 
naturbruksgymnasium i Törebodatrakten kan upplåta nötkreatur för tävling och boende i 
elevhemmen för 167 tävlande. Tyvärr har man för få tackor för fårtävlingarna, varför Birgitta 
Ulväng fick i uppdrag att undersöka tillgången på fårbesättningar i närheten. 



Styrelsen tackade för ett bra förslag, men konstaterade att WKM nyligen arrangerats i den 
delen av landet. Styrelsen kommer därför att arbeta vidare på förslaget för framtida bruk. 
 
Elsa rapporterade att vandringspriserna, som ännu inte inlämnats från Odd Magne Nilsen, nu 
är inlämnade för gravyr och kommer att skickas till henne. Styrelsen bordlade frågan om 
vandringspriserna till novembermötet. 
 
§ 13. Medlemstidningen. 
Sylvie-Ann rapporterade att Peter Sunesson har uttryckt en önskan att SWKK lämnar material 
till 4 sidor i varje nummer av OMKRING. 
Styrelsen ansåg detta vara en årsmötesfråga och kommer därför att ta upp den i samband med 
nästa årsmöte. 
 
Nästa nummer av medlemsbladet har manusstopp 10/11. Styrelsen har hamnat i en prekär 
situation, då Sandra plötsligt aviserat sin avgång som redaktör (dnr. 46). Det kan ta tid att hitta 
en ersättare för Sandra, som har gjort ett mycket bra arbete med vår klubbtidning. Elsa fick i 
uppdrag att kontakta Sandra angående bilder och annat material som kommit in under hennes 
tid som redaktör. Malena fick i uppdrag att kontakta Veronika om att vara vikarierande 
redaktör tills frågan kan lösas mer permanent. Veronika hann dock komma in i mötet och 
accepterade uppdraget. Hon ställer om mailadressen WKbladet@SWKK.se  till sig själv 
snarast. 
 
Ansvariga för nästa nummer av bladet blir Birgitta Ulväng och ev. Meta. Birgitta kontaktar 
Meta om uppdraget. 
 
Malena önskade att en sammanställning över klubbens vandringspriser med statuter 
publiceras i medlemsbladet. Gun åtog sig uppdraget, som får delas upp på flera nummer. En 
sammanställning av de priser, som delas ut vid årsmötet, bör dock vara med i nästa nummer. 
 
Sylvie-Ann skickar medlemsmatrikeln för publicering i nästa medlemsblad. 
Elsa intervjuar nya medlemmar. 
 
§ 14. Egenskapsbeskrivningen. 
Inga ytterligare uppgifter. 
 
§ 15. RAS. 
Förhoppningsvis kan den planerade enkäten snart vara klar. En artikel som informerar om 
enkäten kommer att publiceras i medlemsbladet. 
 
§ 16. Övriga frågor. 
Larry informerade styrelsen om att den valp han skickat in för obduktion är ett bekräftat fall 
av ataxi/cerebellär abiotrofi. Larry har även fått telefonsamtal från en WK-ägare med vuxen 
hund, vilken börjat visa ataxiliknande symptom. Alan Wilton har på förfrågan från Larry 
svarat att den ärftliga formen av ataxi inte debuterar i vuxen ålder. 
 
Susanne tog upp frågan om fortsatt utbildningsverksamhet inom vår klubb. SWKK 
arrangerade en uppskattad avelskonferens hösten 2009. Susanne frågade om vi ska fortsätta 
med egna projekt eller söka ett samarbete med SVaK? Avelsfrågorna är ju liknande, men även 
tidningen är en möjlighet till samarbete. Susanne fick i uppdrag att kontakta utbildnings- och 
avelsansvariga inom SVaK för att sondera terrängen. 
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Veronika informerade om att företaget bakom vårt nya hemsideprojekt har lagts ner. Lillemor 
Bylund kvarstår således som ensam ansvarig för den befintliga hemsidan. Sylvie-Ann 
informerade styrelsen om Tjustvallarnas hemsida, som lagts upp via företaget ”Din Studio” på 
ett enkelt och prisbilligt sätt. Sylvie-Ann har även sin egen hemsida genom företaget. Man 
arbetar där med färdiga mallar, vilket gör sidan lätt att uppdatera även för mindre kunniga. 
Tjustvallarna och Sylvie-Ann har arbetat med detta koncept under en längre tid och tycker att 
det är relativt lätt att hålla en uppdaterad och trevligt utformad hemsida. Kostnaden är 100:- 
per månad. Veronika informerade om att även Maria Nyberg har sin hemsida på ”Din Studio” 
och att Maria har börjat jobba med en ny hemsida för SWKK inom samma företag. Sylvie-
Ann fick i uppdrag att kontakta Maria om projektet ”Ny hemsida för SWKK”. Veronika får 
fungera som bollplank tills vidare. Veronika gör ett utkast för presentation vid 
novembermötet. Styrelsen påmindes även om att arkiveringssituationen för material på 
nuvarande hemsida måste klargöras innan den gamla hemsidan släcks ner. 
Styrelsen bordlade därefter frågan om hemsidan till novembermötet. 
 
Sylvie-Ann informerade om att norska Working Kelpieklubben kommer att arrangera 
klubbmästerskap 23-24/10 2010. 
 
§ 17. Nästa styrelsemöte. 
Nästa styrelsemöte blir 20-21 november hos Birgitta Ulväng i Husby. 
 
§ 18. Mötets avslutande. 
Mötesordförande Birgitta Ulväng tackade för ett långt och givande möte och hälsade alla 
välkomna till sitt hem i november. Därmed avslutades mötet. 
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