Protokoll fört vid Svenska Working Kelpieklubbens (Rasklubb för Australian stock dog/ working kelpie)
ordinarie årsmöte i Lekeberga den 15 mars 2009
1. Mötets öppnande.
SWKK:s ordförande öppnade årsmötet med att hälsa alla hjärtligt välkomna.
2. Justering av röstlängd.
Av de 23 närvarande var 22 medlemmar och en gäst.
3. Val av ordförande för mötet.
Årsmötet valde Lennart Ekmark.
4. Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet.
Elsa Grenholm valdes till protokollförare.
5.Val av två justeringsmän tillika rösträknare, som jämte ordförande
skall justera protokollet.
Susanne Gustafsson och Hasse Karlsson valdes.
6. Beslut om närvaro – och yttranderätt förutom av klubbens medlemmar.
Beslöts att låta Lennart Ekmark ha yttranderätt.
7. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst.
Kallelsen har varit ute på hemsidan från och med 19/2 och skickades ut den 2009 02 25, som blev
en försening från tryckeriet. Årsmötet kunde ändå godkänna förfarandet.
8. Fastställande av dagordning.
Inga ändringar, därmed fastställdes dagordningen.
9. Styrelsens årsredovisning, balans – och resultatredovisning,
redogörelse för arbetet med avelsfrågor, och för ataxiforskningsprojektet,
samt revisorernas berättelse.
Verksamhetsberättelsen godkändes och lades till handlingarna.
Kassören redogjorde för balans- och resultatrapporterna de godkändes.
Revisorernas berättelse lästes godkändes och lades till handlingarna.
Gun Wiklund redogjorde för arbetet med avelsfrågor, och om ataxiprojektet rapporten finns nu
översatt till Svenska och kommer med i nästa medlemsblad, som är blad nr 2.
10. Fastställande av balans – och resultaträkning samt beslut om enligt dessa
uppkommen vinst eller förlust.
Årsmötet beslutade att fastställa balans- och resultat räkning och beslutade att föra över årets
förlust till löpande räkning.
11.Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte givit styrelsen.
Det jobbas på att en avelskonferens ska komma till stånd, en kommitté är tillsatt bestående av
Meta Lönnberg, Gun Wiklund, Birgitta Ulväng och Susanne Gustavsson. De skissar vidare på ett program.
En lista på vilka som fått vandringspriser genom åren, har upprättats och finns nu utlagd på hemsidan.
I verksamhetsberättelsen har styrelsen redogjort för vad som gjorts under året, och några ytterligare uppdrag
hade inte givits styrelsen. Årsmötet godkände detta som rapport.
12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
Årsmötet beslutade enligt revisorernas förslag att ge styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.
13. A. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget.
Förslag till verksamhetsplan och budget för 2009 fanns med i kallelsen till årsmötet.
Sylvie-Ann redogjorde för förslagen, de godkändes.
13. B. Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår.
Erik B lämnade ett skriftligt förslag (diarienr 23) på en rejäl höjning av medlemsavgiften.
En majoritet av årsmötes deltagarna röstade för en oförändrad medlemsavgift dvs.250 kr. för
helbetalande och 50 kr för familjemedlem, det blev årsmötets beslut.
13. C. Beslut om milersättning till styrelseledamöter skall utgå vid resa till styrelsemöte.
Oförädrat att högsta skattebefria belopp skall utgå.
14. Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter enligt § 8 i stadgarna
samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning.

Ordförande för ett år:
Ledamöter för två år:

Larry Jones
Birgitta Ulväng omval
Gun Wiklund
Erik Brate

Ordinarie ledamöter med ett år kvar:

Sylvie-Ann Adolfsson
Elsa Grenholm
Meta Lönnberg

Suppleanter för ett år:

Veronica Nyman
Erik Zetterholm
Susanne Gustafsson

omval
omval
omval

omval
nyval
nyval

Suppleanterna skall ha följande arbetsordning:
1 Veronica Nyman, 2 Erik Zetterholm, 3 Susanne Gustafsson
15. Val av två revisorer och två revisorsuppleanter enligt § 9 i stadgarna.
Revisorer för ett år:
Gertrud Larsson
Lena-Margareta Persson
Revisorsuppleanter för ett år:
Marie-Ann Kruhsberg
Ulrika Eriksson

omval
omval
omval
omval

16.Val av valberedning enligt § 10 i stadgarna.
Årsmötet valde följande valberedning:
Kristina Sturesdotter
2 år
omval
Nils Drakenberg
1 år kvar, tillika sammankallande
Kristine Sandström
2 år
nyval
Förslag från Kristina Sturesdotter att inför nästa års val gå efter en nomineringslista (diarienr 24)
17. Beslut om omedelbar justering av punkterna 14-16.
Beslutades att omedelbart justera punkterna 14 tom16.
18. Working Kelpiemästerskapet 2010 – tid och plats.
Tiden är fastställd till första helgen i augusti.
Platsen diskuterades Plan A: Susanne och Birgitta kollar om det är praktiskt genomförbart att arrangera
tävlingarna i Stockholm på ”kungens får” = Drakenbergs med boende i studentbostäderna.
Plan B: Uppdrag till alla i mellansverige att undersöka var WK mästerskapet 2010 kan vara, det krävs en
fårbesättning på ca 100- 150 tackor. Att tänka på: vara ute i god tid för boendet, det bör helst ligga i
närheten av tävlingsplatsen och ska vara så billigt som möjligt.
Plan C: Samma som 2009 alltså hos Isi och Ann Aves i Sandhem
19. Motioner.
En motion till årsmötet 2010 har inkommit.
20. RAS.
Gun gav en kort redogörelse för RAS-projektet (Ras Specifik Avelsstrategi). Börjar bli dags att utveckla arbetet vidare.
21. Styrelsen Informerar: Ny redaktör och mailadress
Ny hemsida.
Steg tre status
Sandra Green klubbens nya redaktör var sjuk och kunde därför inte informera, mailadressen
wkbladet@swkk.se finns införd på hemsidan och i medlemsbladet.
Veronica redogjorde för nya hemsidan och visade även praktiskt hur den är upplagd. Klubben äger
hemsida och lösenord så att flera, främst styrelsen men även Lillemor Bylund kan gå in och uppdatera
inom sina respektive ansvarsområden.
Meta inväntar underskrifter på verksamhetsberättelsen för att kunna ansöka om steg tre status, för att vi
SWKK ska kunna bli ansluten till SKK som fullvärdig rasklubb. Sedan 2001 sker samverkan mellan SKK
och SWKK på steg två nivå.
22. Regelkommittén för Working Kelpie mästerskapet.
Styrelsen har haft en genomgång och diskussion med regelkommittén efter ett inkommet förslag från Kicky
Sinclair (diarienr 20).
Maria Nyberg visade bilder på de olika banskisserna och redogjorde för de olika klasserna, det beslutades
att vi ändrar några regler i klasserna till detta mästerskap (kommer att införas i medlemsbladet) för att
testa vad som fungerar, sedan tar vi en diskussion på medlemsmötet om regeländringar.
23. Egenskapsbeskrivning.
Susanne Gustafsson redogjorde för beskrivningen, som upplägget var i år upplevdes det mycket positivt med

Susanne som höll reda på papper, Veronica som gick med förarna, Nils, Maria, och Erik Z som skrev och Maria
som gav träningsinstruktioner. Närheten till alla av att vara inne i ett ridhus, bidrog också till trivseln, 14 hundar
visades.
Värdefullt när hela valpkullar kan beskrivas. Tips till uppfödare: ta tillfället i akt när det arrangeras egenskaps
beskrivning, se det som en valpträff och försök se till så att hela kullen kommer.
24. Utdelning av vandringspriser och avtackningar.
SWKK:s VP till bästa Working Kelpie IK 1 2008 tilldelades Miss – Maria Nyberg
SWKK:s VP till bästa Working Kelpie NN 1 2008 tilldelades Miss – Maria Nyberg
SWKK:s VP till årets Working Kelpie tilldelades Come By Japp – Sylvie-Ann Adolfsson
Erik Brate meddelar att hederspriserna han brukar skänka till vandringsprisvinnarna, är på grund av sjukdom
ej färdigställda de delas därför ut i samband med Working kelpie mästerskapet.
Avtackning: Inga Olson för många års arbete som valpförmedlare och som suppleant, och Ingegärd
Wärnqvist för sitt arbete som redaktör. Båda avtackades med ett hängsmycke i form av ett Working Kelpie huvud.
24 Övriga frågor.
Diskuterades Hur får vi medlemmarna att hjälpa till på Working Kelpiemästerskapet. Det är till största del en
organisatorisk fråga, men det gäller också att alla i samband med anmälan till tävlingen skall vara införstådda med att
man måste kunna ställa upp och hjälpa till.
25. Mötet avslutas av styrelsens ordförande.
Ordförande Larry Jones tackade för förtroendet att få leda arbetet ytterligare ett år,
han tackade styrelsen för gott samarbete och avtackade mötesordförande Lennart
Ekmark för dagens arbete, med två SWKK muggar. Larry förklarade därefter mötet avslutat.
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Vid protokollet
Elsa Grenholm
Protokollförare

Susanne Gustafsson
Justerare

Lennart Ekmark
Mötesordförande

Hasse Karlsson
Justerare

