
Styrelseprotokoll fört vid Svenska Working Kelpieklubbens styrelsemöte 2011 09 18 per telefon 

Kallade: Birgitta Ulväng, Gun Wiklund, Sylvie-Ann Adolfsson, Meta Lönnberg, Susanne Gustafsson, 
Veronica Nyman, Keijo Isokääntä, Elsa Grenholm, Malena Asplund och Larry Jones.  

Alla var närvarande. 

§ 1 Mötets öppnande samt upprop. 

      Birgitta hälsade alla välkomna och ett upprop gjordes därmed var mötet öppnat. 

§ 2 Val av protokollförare. 

       Keijo valdes. 

§ 3 Val av justerare. 

      Larry valdes 

§ 4 Godkännande av dagordning. 

      Dagordningen godkändes. (diarienr.49) 

§ 5 Föregående mötesprotokoll. 

      Birgitta går igenom protokoll 2011 06 21 (dnr.29). Godkändes och lades till handlingarna. 

      Larry föreslog att protokoll skickas till Elsa för diarieföring och utskick. 

      Sylvie- Ann föreslog att det kollas efter en vecka att det har kommit fram, 

      och att vi skickar med A –post, beslutades. 

§ 6 Ekonomi. 

       Sylvie – Ann gick igenom ekonomin för WK-mästerskapen 2011 (dnr 46). 

      Resultat 11300 

      Tack vare lotteriförsäljningen som de ansvariga för egenskapsbeskrivningen (Susanne, Veronica, 
Malena, Maria) anordnade, hade bugetöverskridandet minskat betydligt.  

      Peter Sunesons tidningskostnad 1600kr diskussion, beslut: prisförhandling. 

      Beslut Peter gör julnumret – beslut överskridning av budget för denna kostnad. 

§ 7 Rapporter. 

       Kicky sköter bokningarna av boendet även nästa år 2012. 

§ 8 Skrivelser. 

       Projektansökan, (dnr 45) diskussion, vi är positiva, Larry utses till kontaktperson. 



       Inbjudan från intresseföreningen kroppsvallarna till herdingföreläsning i Danmarks bygdegård 
utanför Uppsala den 29/10 2011 (dnr 47) beslut: SWKK skickar Susanne.   

§ 9 RAS  

      Hälsoenkäten snart klar, Meta informerar. 

§10 VU  

       Har inte haft något ärende.  

§11 PR 

        Diskussion ang. annons i tidningen Husdjur (dnr.31), för dyrt, vi försöker få reportage. Elsa 
kontaktar. 

        Veronica föreslår informationsblad till Elmia inomgård. Elsa skickar. 

         Birgitta och Elsa ordnar reklammaterial. 

         Sabine har vallhundsuppvisning på Lisseberg. Elsa på Jamtli. 

§12 Bordlagda ärenden. 

        DVD – Larry fortfarande har inget material inkommit.   

        Meta informerar om spermatransport –Australien. 

        Tävlingsförsäkring, diskussion Meta kollar till Novembermötet, Veronica kollar SVAK. 

§13 Egenskapsbeskrivningen 

        8 hundar beskrevs på mästerskapet, Susanne informerar på Novembermötet. 

§14 Medlemsbladet . 

        Elsa och Birgitta valdes som ansvariga för nästa nummer. 

§15 Vallreg. 

        Inläggning av Working kelpie på vallreg. sköts av Sylvie-Ann. 

§16 Övriga frågor. 

        Prisförhandlingar telefonkonferens Larry informerar (dnr.39).  

        Försvunna priser - fodertunnor – står kvar hos Gunilla Nilsson. 

        Meta informerar, Lantmännen/Doggy är intresserade att sponsra 2012 års WK mästerskap. 

        Sylvie – Ann lägger in styrelseprotokoll på hemsidan. 

        Det är dags att uppdatera presentationen av styrelsemedlemmarna. 



        Diskussion, valphänvisning i styrelsen, visa gott omdöme. 

        Gun påpekade att telefonmötena ofta blir för långa. 

§17 Nästa möte. 

        19-20 november hos Birgitta, från lunch – lunch. 

§18 Mötets avslutande. 

        Bigitta avslutar mötet 23,03 

 

Borsnäs 5 oktober 2011        

 

 

Keijo Isokääntä   Larry Jones 

Protokollförare   Justerare 

   


