Protokoll Svenska Working Kelpie Klubben
Styrelsemöte 27 september 2012
Närvarande: Nils Drakenberg, Veronica Nyman, Louise Eriksson, Sylvie-Ann Adolfsson,
Keijo Isokääntä, Gun Wiklund, Susanne Gustafsson, Larry Jones, Karin Helin.
§ 54. Ordförande Nils förklarade mötet öppnat.
§ 55. Till protokollförare valdes Louise Eriksson.
§ 56. Till justerare valdes Susanne Gustafsson.
§ 57. Dagordningen godkändes efter kompletteringar medlemsetik § 67 samt övriga frågor:
priser § 68a).
§ 58. Föregående styrelseprotokoll 27 juni 2012 godkändes och styrelsen inväntar justerat
protokoll från medlemsmötet den 4 augusti.
§ 59. Kassör gick igenom ekonomin. Vi inväntar fler fakturor så mer kostnader för WKM
2012 är att vänta.
§ 60. Inga rapporter att ta upp.
§ 61. Skrivelser
a) Inbjudan rasklubbmonter Stockholm Hundmässa 15-16 december 2012.
BESLUT: Styrelsen beslutar att inte delta i monter i år.
b) Vägledning vid uttolkning av grundreglernas avelsparagraf. Dessa finns utlagda på
SWKK:s hemsida under Avel.
c) Bortkomna fårgrindar
BESLUT: Styrelsen beslutar att ersätta ägaren till grindarna men vill ha
kostnadsförslag först. Framledes kommer det alltid att utses två ansvariga personer
som alltid kontrollerar utlåning av material och kvitterar detta från gång till gång.
d) Preliminärt program för SVAK:s avelskonferens – SWKK:s egen avelskonferens
3-4 november har SVAK sin avelskonferens med intressant program. Informationen
kommer att läggas ut på SWKK:s hemsida.
e) Motion: Styrelsers ändamålsparagraf
Bordlägges till nästa möte. Styrelsen tar till sig och funderar och återkommer med
motionen.

f) Information från SWKK:s valberedning
Styrelsen har mottagit information från valberedningen.
g) Ang SWKK:s medlemstidning
Styrelsen tackar för synpunkterna till sig från medlemmen och tar det till sig.
§ 62. Inga VU har tagits.
§ 63. Bordlagda ärenden
a) WKM 2013.
En fårägare finns i Avesta och har erbjudit sig att stå som värd. Karin Hellin kollar
vidare om fårägaren känner till någon nötägare samt lämpligt boende. Alla i styrelsen
jobbar vidare med frågan.
b) Alternativa operatörer telefonkonferenser
BESLUT: Styrelsen beslutar att SWKK bör skaffa sig ett nytt abonnemang för
telefonkonferens. Larry undersöker kostnader och möjligheter att använda Affinity
Telecom.
c) Djurskyddsproblematiken
Bordlägges till nästa möte.
§ 64. Kommittéer
a) TK har inget att rapportera.
b) RAS Har snart ett nytt möte och jobbar vidare med RAS-dokumentet samt SWKK:s
avelskonferens.
c) Avelsrådet Jobbar tillsammans med RAS vidare med avelskonferensen.
Angående SWKK:s egen avelskonferens lägger vi ut på klubbens hemsida och
informerar att många tillfrågade föreläsare har avböjt och därför drar arbetet ut på
tiden. Vill medlemmarna ha avelskonferens utan något externt dragplåster får man
meddela styrelsen detta. Styrelsen uppmanar även medlemmar att komma med förslag
på föreläsaren till en sådan konferens.
d) Egenskapsbeskrivningen Har mailat ut den efterfrågade rapporten till styrelsen.
Styrelsen bordlägger till nästa möte om vad av materialet som ska läggas ut på
hemsidan samt egna synpunkter på rapporten.
e) Kontaktpersoner Nils får gå ut tidigt nästa år och kolla eventuellt verksamheter för
2013.
f) Hemsidan Rapport på olika uppdateringar som gjorts sedan sist.

§ 65. Medlemsbladet 4/12 De två från styrelsen som ansvarar för nästa nummer är Larry och
Nils.
§ 66. Kurser Inget att rapportera.
§ 67. Medlemsetik
Styrelsen diskuterade etik hur man hanterar bemötande av medlemmar.
§ 68. Övriga frågor
a) Priser: Förslag att de tre första (1-3) placerade hundarna i respektive klass 2012 års
mästerskap, retroaktivt får var sitt presentkort till gratis start till nästa års
mästerskapsklassen. Bordlägger till nästa datum.
§ 69. Nästa möte blir den 17-18 eller 24-25 november 2012. Det blir ett fysiskt möte och Nils
återkommer och bekräftar vilket datum det blir.
§ 70. Ordförande förklarade mötet avslutat och tackade för deltagande.

………………………………………..
Louise Eriksson
Sekreterare
………………………………………..
Susanne Gustafsson
Justerare

……………………………………..
Nils Drakenberg
Ordförande

