Styrelserapport 2014-10-16
• Styrelsen har hållit fyra möten sedan föregående rapport.
• Styrelsen har tillsammans med egenskapsbeskrivningskommitten planerat och förberett inför
egenskapsbeskrivningen den 31/7.
• Styrelsen har tillsammans med TK planerat och förberett inför Working Kelpie Mästerskapen den 13/8.
• Styrelsen har tillsammans med AR behandlat och tillstyrkt två dispensförfrågningar från
medlemmar angående parning med utländsk hund.
• Med anledning av styrelsemedlem och fd ordförande Larry Jones bortgång har styrelsen skänkt 500
kr till projektet Vi-skogen i samband med begravningen, samt att kondoleansblommor har skickats till
familjen. Minnesord har funnits i tidningen, skrivna av Nils Drakenberg, Pierre Frick, Ulf Eng och
Veronica Nyman.
• Veronica Nyman har utsetts till ny ansvarig utgivare av Working Kelpie bladet, istället för Larry
Jones.
• Förslag har inkommit till styrelsen, bland annat från det Extra Årsmötet i Svenljunga, om att
upprätta ett pris eller en fond till minne av Larry. Styrelsen har lämnat vidare till TK för att låta dem
se över förslagen och återkomma till styrelsen om förslag på lämpligt alternativ.
• Beslut är taget om att även i år delta på Hundmässan i Stockholm den 13-14/12 med
Rasklubbsmonter.
• SKK har kommit med uppdaterad webbpolicy, vilken vi därför har att arbeta efter.
• Utvärderingarna från årets WKM var mycket konstruktiva och genomgående positiva. Planering
inför WKM 2015 är påbörjat.
• Utvärderingarna från egenskapsbeskrivningen i samband med WKM var också de mycket positiva.
Beslut om att boka Karin Söderberg för kurs och beskrivning i samband med årsmötet.
• Styrelsen har fått en förfrågan om dispens för artificiell insemination. Styrelsen anser inte det
föreligger något hinder under förutsättning att naturliga alternativ är helt uttömda.

• Sammanställningen av beslut mm from år 2000 är färdig, och styrelsen tackar Elsa Grenholm så
mycket för det värdefulla arbetet. Styrelsen beslutade löpande tillföra nya principiella beslut i
förteckningen.
• Segraren mästerskap får erhåller ett tennfat från WKC. Detta är fullgraverat och Susanne Weibull
har vunnit detta tre år i rad. Styrelsen har beslutat att tillfråga WKC om att låta det stanna hos
Susanne.
• Uppfödaren av segraren mästerskap får och nöt erhåller ett tennfat från SWKK. Larry Jones har
vunnit den tre år i rad. Styrelsen har beslutat att låta det stanna hos familjen Jones. I fortsättningen
uppmärksammas detta pris genom ett diplom som anger att pristagaren (uppfödaren) erhåller en
gratis annons i tidningen.

• Årets vinstrikaste uppfödare under WKM, Brategårdens VP. Detta pris har också Larry Jones vunnit
tre år i rad. Styrelsen har beslutat att sekreteraren tillfrågar instiftaren om att låta det stanna hos
familjen Jones.
• RAS dokumentet är nu färdigt och skickas inom kort ut för påseende av medlemmar via hemsidan
och som remiss till uppfödarna.

• Målsättningen är att avelsrådet fortsättningsvis skickar ut fyra uppfödarbrev med information per
år.

• Via ”Facebookgruppen” har det kommit förslag att regionalt genomföra träffar och även utse fler
kontaktpersoner. Styrelsen tar upp frågan till diskussion vid årsmötet.
• Birgitta Andersson kommer att göra reklam för Working Kelpie med reklammaterial vid
”Köttriksdagen”.

