Verksamhetsberättelse 2012, 28:e verksamhetsåret
Svenska Working Kelpie Klubben, rasklubb för australian stock dog/Working Kelpie, är en ideell förening
med org.nr: 817605-9635, vars mål är att inom ramen för SKK:s stadgar tillvarata specifika intressen för sin
ras genom att väcka intresse för och främja aveln av mentalt och fysiskt sunda och välbalanserade rasrena
Working Kelpies, som även är rastypiska och har funktionell exteriör. Dessutom att bevara och utveckla
rasens medfödda vallningsanlag och verka för utveckling, dressyr och praktiskt bruk av denna.
SWKK:s styrelse får härmed angiva verksamhetsberättelse för tiden 2012-01-01—2012-12-31
Styrelsens sammansättning 			

Mandatperiod

Ordförande			Nils Drakenberg 			2012
Vice ordförande 		
Veronica Nyman		
2012-2013
Sekreterare & ledamot
Louise Eriksson		
2012-2013
Kassör 				
Sylvie-Ann Adolfsson		
2012-2013
Ledamöter			
Gun Wiklund			
2011-2012
				
Keijo Isokääntä		
2011-2012
				
Susanne Gustafsson 		
2011-2012
Suppleanter 			
Larry Jones			
2012
				
Birgitta Ulväng 		
2012
				
Karin Helin 			
2012
Suppleanterna kallas till samtliga möten och har den turordning de står.
Revisorer			Lena-Margareta Persson		2012
				Klas Wetter				2012
Revisorsuppleanter 		Marie-Ann Kruhsberg			2012
				Anna Andersson 			2012
Valberedning 			
Maria Nyberg (samkall.)
		
2012
				Erik Brate			 2011-2012
				Kicky Sinclair			 2012-2013
Verkställande utskott		
Nils Drakenberg
				Sylvie-Ann Adolfsson
				Louise Eriksson
Avelsråd 			Gun Wiklund
				Susanne Gustavsson
RAS				Gun Wiklund
				Susanne Gustafsson
				Ingegärd Wärnkvist
				Meta Lönnberg
Tävlingskommitté		
Sylvie-Ann Adolfsson
				Keijo Isokääntä
				
Ingegärd Wärnqvist
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EgenskapsbeskrivningSusanne Gustafsson
kommittén 			Veronica Nyman
				Maria Nyberg
				Malena Asplund-Classon
				Nils Drakenberg
Valpförmedling 		
Hemsidans information och de regionala kontaktpersonerna tar
				
emot anmälningar om väntade och födda valpar, iordningsställer
				valpkullistor, uppfödarregister mm.
IT-ansvarig 			
Sylvie-Ann Adolfsson
				Larry Jones
Redaktionskommitté
Kicky Sinclair och Larry Jones
				
För varje nummer av tidningen har två ur styrelsen ansvarat för att
				material kommit in.
Möten och sammankomster
Under verksamhetsåret har hållit ett ordinarie årsmöte och ett extra årsmöte/medlemsmöte.
Styrelsen har avhållit 6 styrelsemöten, varav ett konstituerande. Alla har varit telefonmöten
(gruppsamtal). Kommittéerna har hållit ett antal möten.
Ekonomi
Det ekonomiska läget är stabilt.
Medlemmar
Klubben har 2012-12-31, 249 (236) helbetalande medlemmar, varav 55 (61)
familjemedlemmar. Siffrorna inom parantes anger förra årets antal.
Medlemstidning
Redaktionen sköttes av Kicky Sinclair. Medlemmarna har varit aktiva med insändande av
material, vilket i hög grad bidragit till att medlemstidningen hålls levande.
Valpförmedlingen
Valpkullarna efter meriterade föräldrar har publicerats på hemsidan. I medlemstidningen står
det var och en fritt att annonsera mot annonskostnader.
PR-verksamhet
Klubben har under året annonserat i Svenska Vallhundsklubbens (SVaK) tidning OMKRING
och på SVaK:s hemsida. PR-ansvariga Gun Wiklund har i samarbete med olika leverantörer
(huvudleverantör är Nordic Reklam Alfta), tagit fram flera olika kollektioner kläder som
erbjudits medlemmarna vid årsmötet, vissa kurser, möten och Working Kelpie Mästerskapet
Intresset har varit mycket stort. Graverade glas, muggar, vykort och dekaler har också funnits
till försäljning. Flera av klubbens medlemmar har medverkat vid invallning av förrymda djur,
djurförflyttningar, uppvisningar.
Hemsidan har uppdaterats av Sylvie-Ann och Larry.
forts.
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Tävlingsadministration handhas av Sylvie-Ann Adolfsson och vallreg handhas av Sylvie-Ann
Adolfsson och Lillemor Bylund.
Avelsrådet
Har under året svarat på förfrågningar om rasen och hundarna samt samlat in statistik
avseende rasen i Sverige. Rapporter och sammanställningar har publicerats i medlems tidningen.
RAS-kommittén
Har under året arbetat med resultatet av hälsoenkäten, vilket har presenterats vid årsmötet
2012 och publicerats i flera delar i medlemstidningen under 2012 och 2013. Dessutom har
kommittén arbetat med planering av en avelskonferens. Tyvärr har ingen föreläsare
ännu kunnat bokas.
Egenskapsbeskrivningar
Under verksamhetsåret har två egenskapsbeskrivningar genomförts. En tredje var planerad den 9 augusti i
Kalix men ställdes in pga för få anmälda. Egenskapsbeskrivningarna har varit kostnadsfria för deltagarna.
De två beskrivningarna genomfördes enligt följande;
Lekeberga (Örebro) den 17 mars 2012, i anslutning till årsmötet. Instruktör och expertråd: Karin Söderberg.
Beskrivare: Nils Drakenberg, Maria Nyberg, Larry Jones.
Antal deltagare:19
Haväng (Brösarp) den 2 augusti 2012, i anslutning till Working Kelpie Mästerskapet.
Instruktör och expertråd: Karin Söderberg. Beskrivare: Nils Drakenberg, Maria Nyberg, Larry Jones.
Antal deltagare: 13
Beskrivningarna har protokollförts och sammanställts för utvärdering, utveckling och dokumentation.
Utvärdering av beskrivningarnas genomförande har gjorts skriftligen av deltagarna efter varje tillfälle, för att
utgöra hjälp och riktlinjer i utvecklingen av beskrivningen. Gruppen för egenskapsbeskrivningen har följt
arbetet med SVAKs nya unghundsbeskrivning, för att se om man kan kombinera hela eller delar av beskrivningen.
Gruppen har under året haft 5 st telefonmöten för bland annat planering och uppföljning av genomförda
beskrivningar. Gruppen hade också två fysiska träffar under året ‐ en träff på Lekeberga där gruppen sambeskrev hundar från tidigare beskrivningar med hjälp av inspelat material, och en träff i samband med
WKM på Ravlunda där man ägnade tid till att diskutera kring egenskaperna och protokollet.
Gruppen har på uppdrag av medlemsmötet den 3 augusti sammanställt ett dokument som redovisar
utvecklingsarbetet och genomförandet av egenskapsbeskrivningarna under perioden 2007‐2012, samt en
sammanställning på 103 av de 160 beskrivna hundarnas egenskaper med särredovisning på de hanhundar och tikar med minst 8 avkommor. Dokumentet överlämnades i september 2012 till styrelsen för beslut
angående publicering. Egenskapsbeskrivningen är en del av SWKKs avelsarbete, men fyller också en viktig
funktion som medlemsvård och utbildning.
Kontaktpersoner
SWKK har 10 kontaktpersoner, som ansvarar för var sin region. Kontaktpersonen ska vara en
länk till SVaK:s lokalklubbar för SWKK:s medlemmar samt självständigt anordna träffar,
kurser och träningar i sin region. Förhoppning finns om ytterligare utveckling under
kommande verksamhetsår.
forts.
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Kontaktpersonerna är:
Catarina Ottosson 		
Lillemor Bylund 		
Elsa Grenholm 			
Christine Sandström 		
Birgitta Ulväng 		
Britt-Marie Haag 		
Sylvie-Ann Adolfsson 		
Michael Sandström 		
Erik Zetterholm 		
Malena Asplund Klasson

Norrbotten och Västerbotten
Västernorrland
Jämtland-Härjedalen
Gävleborg, Dalarna
Västmanland, Stockholm, Södermanland, Örebro, Uppsala
Värmland
Kalmar, Jönköping, Kronoberg och Gotland
Östergötland
Blekinge, Öland, Skåne
Halland och Västra Götaland

Sponsorer
SWKK har under året stått utan sponsring från fodertillverkare. PR-produkter från SWKK,
privatpersoner samt lokala företag har sponsrat med produkter till Working Kelpie
mästerskapet.
Träff-, kurs- och träningsverksamhet
Ett samarbete med Södra Dalarnes Vallare gjordes på en nöt- och fårkurs som hölls i
Sundborn respektive Falun.
Veterinärbesiktning på vallhundstävlingar
Jordbruksverket införde obligatorisk veterinärbesiktning vid vallhundstävlingar den 1/7 2010.
Tävlingsveterinär vid Working Kelpie Mästerskapet var Marianne Andersson, Brösarp.
Tävlingsverksamhet
Working Kelpie Mästerskapet i nötvallning arrangerades den 3 augusti i Ravlunda
Working Kelpie Mästerskapet i fårvallning arrangerades den 4-5 augusti i Ravlunda
Värd för nöttävlingarna var Sven och Lena Svensson. Värd för fårtävlingarna var Larry Jones.
Domare för alla klasserna var Kjell Johansson.
Nöttävlingen var även i år indelad i två klasser. I bonnhundsklassen nöt deltog 20 ekipage,
segrare blev Maria Nyberg – Mobys Miss.
I mästerskapsklassen nöt deltog 7 ekipage. Segrare blev Larry Jones – Nerunder Zena.
I novisklassen får deltog 14 ekipage. Segrare blev Ewa Wittberg-Roos – Kogårdens Rio.
I bonnhundsklassen får deltog 18 ekipage. Segrare blev Ingegärd Wärnqvist – Emmalundas
Ullmer.
I mästerskapsklassens får kvalomgång deltog 13 ekipage. Kicky Sinclair – Dex Noneride,
Anna Brate – Come By Jack och Susanne Weibull – Nerunder Ullis gick vidare till final. Där
segrade Susanne Weibull – Nerunder Ullis.
Working Kelpie Council´s VP till vinnaren av mästerskapen: Susanne Weibull – Nerunder Ullis
SWKK:s VP till uppfödaren av mästaren: Larry Jones – kennel Nerunder
Kennel Stormkappans VP till BIM i mästerskapsklassen: Dex-Noneride – Kicky Sinclair
Gun Wiklunds VP till bästa kvinnliga förare mästerskapsklass: Susanne Weibull.
NWKR:s VP till novismästaren (vinnaren av bonnhundsklassen): Ingegärd Wärnqvist – Emmalundas
Ullmer.

Verksamhetsberättelse 2012 forts.

Kennel Nerunders VP mest lovande unghund: Gundais Micki – Gunilla Nilsson
Agrias VP till vinnaren av novisklassen får: Ewa Wittberg-Ross – Kogårdens Rio
Arlas VP till vinnaren av Bonnhundsklassen nöt: Maria Nyberg – Mobys Miss
Louise Klövvårds VP till vinnaren av Mästarskapsklassen nöt: Larry Jones – Nerunder Zena
Brategårdens VP till årets vinstrikaste uppfödare under WKM: Larry Jones – kennel Nerunder
Sylvie-Ann Adolfssons VP till allroundmästaren: Anna Brate – Come By Jack
TACK för året som gått!
SWKK:s styrelse vill rikta ett varmt tack till alla klubbens medlemmar, som genom ideellt
arbete, enskilt eller gemensamt hjälpt till att framgångsrikt genomföra våra aktiviteter som ytterligare stärkt
rasens ställning under året som gått.
Marnäs januari 2013
Nils Drakenberg

Veronica Nyman

Sylvie-Ann Adolfsson Gun Wiklund		
Susanne Gustafsson

Louise Eriksson
Keijo Isokääntä

Ekonomisk redovisning 20120101-201212
Resultaträkning

Intäkter

Budget

Kostnader

Budget

Tävlingar
14 597:30 000:Pr
37 365:25 000:Medlemsavg
52 500:47 000:Valpförmedling
0:1 000:Övr.
0:2 000:Unghundsbeskr
		
700:Lotteri
3 159:Styrelsemöte/konf.			
Konferanser			
Årsmöte			
Kontorsmaterial			
Medlemstidning			
Annonsering			
Porto			
Bank/PG			
IT			
RAS			
Ränta
572:0:-

18 887:30 586:-

18 000:20 000:-

5 806:8 979:-

2 000:12 500:-

-359:0:4 770:0:24 609:5 980:5 857:1 236:1 414:0:-

10 000:2 000:4 000:2 000:35 000:5 000:7 000:1 000:1 500:5 000:-

107 765:-

125 000:-

108 893:Årets resultat
Balansräkning

105 000:-

1 128:-

Budget –20 000

Ing. balans		 Utg. balans

Tillgångar
Inventarier
Ack.avskriv.invent.
Kundfordringar
Lager/priser
Likvida medel

14 913:-14 913:1 800:29 266:45 655:-

14 913:-14 913:2 318:39 606:44 412:-

Summa tillgångar

76 721:-

86 336:-

Skulder
Eget kapital
47 518:Årets vinst		
Leverantörsskulder
0:Interimsposter
29 203:Summa skulder
o eget kapital

76 721:-

47 518:-		
1 128:7 889:29 801:86 336:-

Budgetförslag 20130101-20131231
Intäkter 		

		

Medlemsavg. 53 000:- medlemsavg 250:- /50:Valphänvisn.
PR
20 000:Övr.
2 000:Tävlingar
25 000:		
Konf,utbild.
		
Kontorsmat.
		
Medl.tidning
			
Egenskapsbeskr.
			
RAS			
Hemsida
		
Porto
		
Annonser
		
Årsmöte
		
Styrelsemöte
			
Övr.
		
Bankkost
		
Summa

100 000:-

Resultat

- 21 000:-

Kostnader

17 000:20 000:10 000:2 000:25 000:10 000:5 000:1 500:6 000:6 000:5 000:10 000:2 000:1 500:121 000:-

Verksamhetsplan 2013
Årsmöte
Årsmöte 2013 hålls söndagen den 17 mars 2013 på Lilla Ransta, Örsundsbro.
Medlemsmöte
Ett medlemsmöte hålls i samband med Working Kelpie Mästerskapet 2013.
Medlemstidning
Medlemstidningen Working Kelpie ges ut 4 ggr per år.
Tävlingar
Årets Öppna Working Kelpie Mästerskap kommer att arrangeras med både nöt- och fårklasser.
Tid 2-4 augusti. Plats: Nöt i Täkt Borlänge, Får i Krylbo.
Kurser och träningstillfällen
Vallhundskurser och träningstillfällen på får och nöt kommer att anordnas, både av styrelsen och av de
lokala kontaktpersonerna. Alla arrangemang utlyses på hemsidans planeringskalender.
Banträning
Styrelsen har ambitionen att arrangera banträning under året, framför allt för att ge intresserade möjlighet
att träna på de speciella momenten, som ingår i Working Kelpie Mästerskapets klasser. Utlyses på hemsidans planeringskalendern.
Egenskapsbeskrivningar
Under verksamhetsåret planeras två egenskapsbeskrivningar. I det fall underlag finns bör även en tredje
egenskapsbeskrivning genomföras i Norrlandsregionen.
Samtliga beskrivningar kommer att genomföras i ”minikurs”‐form, dvs med instruktör som hjälper och
instruerar ekipagen allt efter kunskapsnivå på varje deltagare.
Egenskapsbeskrivningen är kostnadsfri för deltagarna. Lunch kommer att serveras till självkostnadspris.
De två beskrivningarna planeras enligt följande;
Uppsala (Örsundsbro) i mars 2013, i anslutning till årsmötet.
Instruktör: ej klart. Beskrivare: Nils Drakenberg, Maria Nyberg, Larry Jones. Gärna fler.
Krylbo i augusti 2013, i anslutning till Working Kelpie Mästerskapet.
Instruktör: ej klart. Beskrivare: Nils Drakenberg, Maria Nyberg, Larry Jones. Gärna fler.
Beskrivningarna protokollförs och sammanställs för utvärdering, utveckling och dokumentation. Målet är
egenskapsbeskrivningarna skall kunna fungera som hjälp för uppfödare att välja avelshundar utifrån de
avelsmål uppfödaren själv har, och för valpköpare att välja lämpliga valpkullar utifrån de behov valpköparen själv har.
Utvärdering av beskrivningarnas genomförande skall göras skriftligen av deltagarna efter varje tillfälle, och
utgöra hjälp och riktlinjer för utvecklingen av beskrivningen.
Fler beskrivare behövs (för kvalifikationer, se kvalitetssäkringsdokumentet) och beskrivningarna är utmärkta tillfällen att få prova på genom sambeskrivning.
Gruppen för egenskapsbeskrivningen följer arbetet med SVAKs nya unghundsbeskrivning, för att se om
man kan kombinera hela eller delar av beskrivningen. Egenskapsbeskrivningen är en del av SWKKs avelsarbete, men fyller också en viktig funktion som medlemsvård och utbildning.
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Administration
Styrelsen sammanträder vid behov, dock minst 4 ggr/år.
Verkställande utskottet sammanträder vid behov.
Kommittéerna arbetar självständigt och redovisar sitt arbete vid styrelsemötena.
Avelsrådet
Avelsrådet sammanställer årsrapporter, vilka publiceras i medlemstidningen.
Avelsträff planeras.
RAS
Fortgående utvärdering och revidering.
Valpförmedlingen
Hemsidans information och de regionala kontaktpersonerna, besvarar förfrågningar och sammanställer
valpkullistor.
Annonser och PR
Annonsering i Svenska Vallhundklubbens SVAK:s tidning OMKRING med 4 annonser per år. Annonsering
på SVAK:s hemsida.
Inköp och försäljning av PR-material utvecklas vidare.
Medverkan i uppvisningar, invallning av djur och dylikt.
Hemsidan uppdateras kontinuerligt.

