STYRELSEPROTOKOLL
Svenska Working Kelpie Klubben
Mötesärende:
Datum:
Registreringsnummer:
Antal sidor:
Plats:
Protokollförare:
Justerare:
Närvarande:

Lämnat ÅB:

Styrelsemöte
2013-10-22 kl 19.00
2013-7
4
Telefonmöte

Birgitta Ulväng, Elin Akinci, Susanne Gustafsson, Monica
Aronius, Veronica Nyman, Keijo Isokääntä, Maria Winberg,
Anna Andersson
Larry Jones

Dagordning
§ 1 Mötets öppnande

Anteckningar
Mötet öppnades

§ 2 Val av protokollförare

Elin Akinci valdes

§ 3 Val av justeringsman

Keijo Isokääntä valdes.

§ 4 Förslag till dagordning
§ 5 Föregående protokoll

Från 2013-09-09
§8 se skrivelser §8 från NN samt §11 från NN.
Kicky Sinclair har fått frågan angående mailen
och svarat, se §10f. NN har fått svar.
§10e Angående Facebook gruppen, styrelsen är
nu tillagda som administratörer och modererar.
§10g Dekalerna har kommit. Budget se 10g.
§10h se 10h.
Böckerna beställda på CD-ON

§6 VU

§ 7 Ekonomi
§ 8 Skrivelser inkommande/utgående

Protokoll från maj är ännu ej tillbaka från
justering. Skicka om maj för ny justeringsrunda.
Beslut om att ingå i den referensgrupp som
arbetar med SKKs policy för djurhantering vid
vallhundsträning.
Allt är i sin ordning. En inkommande faktura var
felskickad, detta är åtgärdat med ny adress.
Förslag på svar till NN, se bilaga. Eventuella
slutliga ändringar mailas Veronica inom en
vecka, sedan skickar vi ut svaret.
Skrivelse har inkommit från NN, se bilaga 8.
Styrelsen positiv till NNs förslag om att det ska
vara möjligt att få godkänt viltspårschampionat
på Working Kelpie. AR kollar med SKK och vi ber
Elsa kolla i tidigare protokoll varför det inte
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redan är så, och tar upp frågan igen vid nästa
möte.
Peter Sunesson / Omkring har meddelats och
bekräftat att han ändrar kontaktperson i
Omkring till Laila och Keijo Isokääntä.
SKKs Kjell Svensson har meddelats och bekräftat
att vi nu ingår i den referensgrupp som arbetar
med SKKs policy för djurhantering vid
vallhundsträning.
Nytt förslag på utkast till SKKs policy för
djurhantering vid vallhundsträning, se bilaga
8b_1 och 8b_2. Veronica mailar ut SVAKs
synpunkter på förslaget, och styrelsen mailar
sina synpunkter till Veronica för vidare
befordran.

§ 9 Bordlagda ärenden

Inbjudan att representera rasen i SVAKs
monter på Hundmässan. Se bilaga 8c.
Susanne kan närvara utan hund, Elin kan närvara
med en hund, Birgitta kan eventuellt vara med
vissa stunder beroende på lamning, Elin kollar
också med NN om hon kan närvara. Sussi
meddelar SULVK att vi närvarar.
Inga bordlagda ärenden.

§ 10 Kommittéer mm

.

a) TK/Tävlingskommittém

a) Inget att rapportera.

b) RAS

b) Inget att rapportera.

c) AR/Avelsråd

c) Utskick från avelsträffen till
deltagarna är på gång.
Utskick om ataxiförekomst är på
gång, AR skickar ut till styrelsen för
kännedom.
Avelskonferensen blir eventuellt 18
januari. Susanne mailar när det är
bekräftat och ser till att det kommer
med i tidningen.

d) EG/Egenskapsbeskrivningskommittén

d) Inget att rapportera.

e) Hemsida

e) Inget att rapportera.
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f)

Medlemsbladet

f)

Svar från Kicky om byte av
mailadress till tidningen, se bilaga.
Beslut: att byta till Kickys
mailadress.
Beslut: att flytta fram manusstopp
till 20/11.

g) PR

h) Kontaktpersoner

§ 11 Klubbens vandringspriser

§ 12 Årsmöte 2014

g) Vi behöver upprätta en budget för
PR inköp 2014. Birgitta skickar lista
på efterfrågade artiklar till NN för
eventuella prisförslag.

h) Anna kontaktar de aktuella
kontaktpersonerna och hör om de
vill fortsätta samt höra om de har
möjlighet till aktiviteter.
Birgitta kan hjälpa till vid behov.
Förslag föreligger till komplettering av
statuter på de vandringspriser klubben
äger att de endast kan tilldelas klubbens
medlemmar. Gäller:
- SWKKs VP
- Årets WK
- Årets IK1 WK
- Årets NN1 WK
Det ska dock gälla medlemskap under
det året prestationerna utfördes. Maria
gör förslag på formulering.
Förslag finns på 15-16 mars hos Birgitta.
Veronica kollar med SVAK så det inte
krockar. Uppgift om tid och plats ska med
till tidningen.
Egenskapsbeskrivning föreslås med
instruktör NN eller NN, Susanne kollar
med NN.

§ 13 Komplettera TK

§ 14 WKM 2014

Tas upp för beslut nästa möte.
Förslag förelåg att komplettera TK med
Maria Nyberg. Beslut: att komplettera TK
med Maria Nyberg.
Förslag på plats förelåg med
fårtävlingarna på Öströö
Förslag förelåg med nöttävlingarna hos
Ingegerd Sjöqvist.
Beslut: att hålla 2014 års Working Kelpie
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§ 15 Annonsering hemsidan

§ 16 Efterlysning hanhund

§ 17 Att göra lista

§ 18 Övriga frågor

§ 19 Nästa möte
§ 20 Mötets avslutande

Mästerskap på får på Öströö, Tvååker
och på nöt hos Ingegerd Sjöqvist,
Svenljunga.
Vi ber NN kolla upp boende
tillsammans med Maria W. Önskemål om
så nära fårtävlingarna som möjligt.
Förslag föreligger om att tillåta
annonsering på hemsidan. Endast
annonsering med anknytning till hundar
och lantbruk Beslut. Kolla med Maria N
om hur detta går att lösa. Ta upp på nästa
möte.
Efterlysning av hanhundar på Elmia
Lantbruk, se mail från Sussi med
anledning av den knappa hanhundslistan.
Bilaga 16. Beslut: att prova och se vad
det ger. Ta upp på nästa möte igen för
fler media förslag.
Prioritetsförslag föreligger med;
- Stadgeförslag, klart till nästa möte
- Regelbokskommitte, förslag på
minst fyra personer till nästa möte.
De ska vara tillfrågade. Tex två i
styrelsen två utanför.
- Vandringspriser, ta upp till beslut
nästa möte
- Fler prioriteringar läggs upp på nästa
möte.
Förslag på ämnen att fördjupa sig ifrån
H-B Sinclairs föredrag, tas upp på nästa möte.
Förslag att starta fond/konto för Ataxiforskning,
ev via lotteri. Ta upp till beslut nästa möte.
19/11 kl 19.00
Mötet avslutades

Ovanstånde protokoll justeras härmed:
Justeras Keijo Isokääntä
Datum________/_________ ______________
Justeras Veronica Nyman
Datum________/_________ ______________
Protokollförare Elin Akinci
Datum________/_________ ______________
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