Protokoll fört vid Svenska Working Kelpieklubbens (Rasklubb för Australian stock dog/ Working
Kelpie) ordinarie årsmöte Lilla Ransta Örsundsbro söndagen den 17 mars 2013 med början kl. 10.00

1. Mötets öppnande.
SWKK:s ordförande Nils Drakenberg öppnade årsmötet med att hälsa alla hjärtligt välkomna.

2. Justering av röstlängd.
Närvarolistan kontrollerades och alla de närvarande var medlemmar. Närvarolista (diarienummer 7)

3. Val av ordförande för mötet.
Till årsmötesordförande valdes Hans Bertil Sinclair.

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.
Erik Brate och Malena Asplund Klasson valdes.
6. Beslut om närvaro – och yttranderätt förutom av klubbens medlemmar.
Årsmötet hade 39 närvarande, alla 39 var medlemmar.

7. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst.
Kallelsen till detta möte fanns med i medlemstidningen nr 1/2013, som utkom i mitten av feb. Förfarandet
godkändes.

8. Fastställande av dagordning.
Dagordningen (diarienummer 6) utkom med kallelsen i medlemstidningen nr 1/2012. Dagordningen godkändes.

9. Styrelsens årsredovisning, balans – och resultatredovisning,
redogörelse för arbetet med avelsfrågor, och för ataxiforskningsprojektet,
samt revisorernas berättelse.
Kassören redogjorde för balans- och resultatrapporterna.
Inkomst tappet på tävlingarna bestod i att SWKK inte hade fika och lunch till försäljning. Rapporterna godkändes.
Verksamhetsberättelsen (diarienummer 4) godkändes och lades till handlingarna.
Gun Wiklund valde att redogöra för arbetet med avelsfrågor under § 21. Ataxi under § 20
Revisorernas berättelse (diarienummer 10) lästes, godkändes och lades till handlingarna.

10. Fastställande av balans – och resultaträkning samt beslut om enligt dessa
uppkommen vinst eller förlust.
Diskuterades om den uppkomna vinsten ska överföras till olycksfallsfonden eller till löpande räkning
Beslut årsmötet röstade för att vinsten ska överföras till olycksfallsfonden och gav den nya styrelsen i uppdrag att
upprätta ett regelverk för denna fond.

11. Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte givit styrelsen.
Uppdraget att se över tidningskostnaden är gjord, Kicky Sinclair hittade ett tryckeri: JUST NU i Borås med ett billigare
alternativ att göra tidningen på. Detta har bidragit till att produktionskostnaderna blivit mycket lägre. Mötet godkände
denna rapport.

12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
Årsmötet beslutade enligt revisorernas förslag, att ge styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

13. A. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget.
Förslag till verksamhetsplan (diarienummer 5) och budget för 2013 har presenterats i tidningen. Angående
träningstävlingar i verksamhetsplanen beslutade årsmötet att ordalydelsen träningstävlingar ändras till banträning i
stället. Detta godkändes av årsmötet.
13. B Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår.
Förslag på oförändrad medlemsavgift för 2013 på 250kr för helbetalande och 50kr för familjemedlem.
Förslag till arvode på 700:- till ordförande 700;- till sekreterare och 500:- till kassör föreslås.
Förslaget oförändrat att reseersättning till alla styrelsemedlemmar ska utgå för ett styrelsemöte per år, så att alla i
styrelsen ska ha möjlighet att träffas för att arbeta tillsammans en helg. Årsmötet beslutade enhälligt enligt förslagen.
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14. Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter enligt § 8 i stadgarna
samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning.
Ordförande för ett år: Årsmötet beslutade att välja Veronica Nyman

nyval 2013

Ledamöter för två år:

Monica Aronius kassör
Keijo Isokääntä
Susanne Gustafsson
Maria Winberg
David Williams
Elin Akinci

fyllnadsval 2013
omval 2013-2014
omval 2013-2014
fyllnadsval 2013
nyval 2013-2014
fyllnadsval 2013

Suppleanter för ett år:

Larry Jones
Birgitta Ulväng
Anna Andersson

omval 2013
omval 2013
nyval 2013

Suppleanterna kallas till alla ordinarie möten och har tjänstgöringsordning i den ordning de är valda.

15. Val av två revisorer och två revisorsuppleanter enligt § 9 i stadgarna.
Revisorer för ett år:

Klas Wetter
Ingegärd Sjöqvist

omval 2013
nyval 2013

Revisorsuppleanter för ett år:

Marie-Ann Kruhsberg
Susanne Weibull

omval 2013
nyval 2013

16. Val av valberedning enligt § 10 i stadgarna.
Flera namn var föreslagna och röstningen avgjordes med acklamation
Årsmötet valde följande valberedning:
Kicky Sinclair (1 år kvar)
Nils Drakenberg
Christin Sandström

sammankallande 2013
nyval 2013- 2014
nyval 2013 -2014

17. Beslut om omedelbar justering av punkterna 14-16.
Beslutades att omedelbart justera punkterna 14 tom16. Vilket Malena Asplund Klasson och Erik Brate gjorde

Ajournering 10 minuter bensträckare
18. Motion 1 Styrelsens ändamålsparagraf. (diarienummer 8)
Motionsställaren drog tillbaka sin motion och röstade för styrelsens beslut att styrelsen ska komma med ett
kompletterande förslag att låta hålla en årlig återkommande föreningstekniksutbildning från och med 2014

19. Motion 2 Unghundsbeskrivning/Egenskapsbeskrivning (diarienummer 9)
Angående avskaffande av unghundsbeskrivningen, styrelsens reflektion: det gäller att ta upp de negativa
delarna och försöka lösa dem. Om man lägger ner egenskapsbeskrivningen nu, skulle mycket information
gå om intet. Styrelsen väntar positivt på SVaK:s egenskapsbeskrivning och tänker fortsätta med sina egna i
väntan på denna. Årsmötet röstade för styrelsens förslag att avslå motionen.
20. Ataxiforskning
Larry berättade istället för Gun, som tappat rösten pga. förkylning, om att Working Kelpie Council informerat
om att ataxiforskningsprojektet har kunnat återupptas tack vare nya ekonomiska tillskott. Projektet drivs
vidare av samma team, som tidigare övertog forskningen efter Alan Wiltons död.
21. RAS
RAS kommittén har arbetat med publicering av hälsoenkäten samt planering inför en avelskonferens under
året. Kommittén hoppas snart kunna få tillgång till SKK:s Avelsdata för vår ras. Vidare önskar kommittén
diskutera en lämplig maximal inavelsgrad för valpförmedling via SWKK. Det är viktigt att ta med
inavelsgraden i avelsplaneringen i en så liten ras som vår. Glädjande nog importeras några nya hundar
varje år. Frågan om utländska tävlingsmeriter diskuterades och styrelsen får i uppdrag att utarbeta ett sätt
att publicera dessa på hemsidan.
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22. Styrelsen Informerar:
Värdarna för årets Working Kelpiemästerskap presenterade sig Christin Sandström för WK nöt
Christin uppmanade alla att hålla utkik på hemsidan under kalendern för att komma och hjälpa till med invallningen av
kvigorna
Niklas Johansson fårbonde presenterade sig han vill också ha hjälp med invallning av fåren i mindre grupper
Domare för Working Kelpie mästerskapet nöt och får blir Ingela Ulås

23. Kommittéer TK:s arbete/uppdrag.
TK består endast av Keijo Isokääntä, ärendet tas upp på konstituerande mötet.
24. Egenskapsbeskrivning.
Maria Nyberg informerade och visade bilder på de olika moment som ingår i beskrivningen det är viktigt att hunden vill
in och flytta djur. Till dags dato är totalt 103 hundar beskrivna. De olika benämningarna egenskapsbeskrivning,
arbetsbeskrivning, unghundsbeskrivning är i stort sett samma.
25. Utdelning av vandringspriser och avtackningar.
Utdelningen av vandringspriserna skjuts upp till medlemsmötet i augusti.
Presentkort
Presentkort på en start i Working Kelpiemästerskapet delades ut till ägare av 18 st. hundar, som avlagt godkänt
vallhundsprov under 2012.
Presentkort fick även Susanne Weibull, Anna Brate o Kicky Sinclair för sina placeringar i finalen på Working Kelpie
mästerskapet.
Avtackningar Nils Drakenberg, Sylvie-Ann Adolfsson, Karin Helin, och Gun Wiklund avtackades med en gåva för sitt
arbete i styrelsen. På förslag från styrelsen, utnämndes Gun till hedersmedlem. Årsmötet röstade enhälligt för förslaget.
26. Övriga frågor.
Medlem hade några frågor till styrelsen, som den nya styrelsen får ta med sig och ta tag i.
27. Mötet avslutas av styrelsens ordförande.
Ordförande Veronica Nyman tackade för förtroendet att få leda klubbens fortsatta arbete och tackade mötesordförande
Hans Bertil Sinclair för dagens arbete med en gåva och förklarade sedan mötet avslutat.
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Vid protokollet

_____________________
Elsa Grenholm

________________________
Hans Bertil Sinclair
Mötesordförande

______________________
Erik Brate
Justerare

________________________
Malena Asplund Klasson
Justerare

