Protokoll Svenska Kelpieklubbens styrelsemöte 2019-05-07
Närvarande: Renate Hagelin, Martti Keskinen, Kristina Svanfeldt, Ida Davidsson,
Peter Munthe, Annette Rydebrink, Cecilia Mårtensson
Närvarande från aktivitetsområden och kommittéer: Conny Borg
Frånvarande: Lisbeth Cederberg, Merit Nilsén, Ann-Sofie Lindgren, Ulrika Floryd
§1
Mötets öppnande
Mötet öppnades
§2
Val av protokolljusterare
Martti Keskinen
§3
Val av mötessekreterare
Ida Davidsson
§4
Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes
§5
1.
2.
3.
4.

Föregående mötesprotokoll
Protokollet är justerat och publicerat.
Vallanlagstestet den 13 juli i Skåne ställs in då Kroppsvallarna i dagsläget inte
har godkänt besättningen för detta test.
Skrivelse till SBK angående felaktiga exteriörprotokoll ännu inte skickad.
Kamilla Roupe kollar på remissen/regelrevideringen för rallylydnad.

§ 6 Aktivitetsområdena
§ 6.1
SAO: En medlem kommer ta med lite material som kan säljas vid utställningen.

BAO: MH 1 september, MT 6 oktober
ÖAO: Exteriörbeskrivning & utställning 10 augusti
VAO: § 6.2 Ärenden
Inga nyinkomna ärenden.
§7

Kommittér

§ 7.1 Vallningskommittén
1. KM i vallning
Lördagen den 13 oktober. Domare : Sven Sognevik.
Önskemål finns att klubben betalar veterinäravgiften för KM.
Övriga kostnader kommer troligen täckas av anmälningsavgiften, som vi vill
höja till 350:- för att täcka kostnad för domare, priser och mark/djurägare,
lunch domare. Domaravgiften är 1500:- /dag + resa.
Styrelsen godkänner detta.
§ 7.2 Avelskommittén
1. Fråga kring registreringsregler
Frågan om arbete för begränsning i antal registrerade valpar efter en hund är
utskickat för alla medlemmar att svara på. Inte jättemånga svar hittills men
majoriteten (drygt ⅔) är för att klubben skulle arbeta för detta. Vi inväntar fler
svar och fortsätter granska frågan inom avelskommittén.
2. RAS-utvärderingen
Publicerad på hemsidan.
§ 8 Ekonomi
Kvitton har inkommit från aktivitetsområden
§ 9 VU-beslut
Ann-Sofie får åka på SKK:s presentation av HD-utredningen i Rotebro den 11 maj.
§ 10 Arbetsordning
Uppdaterad version är publicerad på hemsidan med samma lösenord som
kelpiebladet och protokollsidan. Dokumentet hålls levande och uppdateras vid
behov.
§ 11 Arkiv
Denna punkt försvinner från och med nästa dagordning. Frågor som berör arkivet tas
under passande allmän punkt.

§ 12 Kelpiebladet
Publicerades den 3 maj. Uppskattat av medlemmarna. Nästa blad publiceras i början
av september. Deadline för att skicka in material är satt den 17 augusti.
§ 13 Hemsidan
Kalender är framtagen men ännu ej publicerad. Måste provas lite till först. Renate
styr i detta.
§ 14 Facebook
Inget nytt.
§ 15 Inkomna skrivelser
1. Inbjudan regelkonferens Bruks/IPO, lydnad och rallylydnad 4-5 april 2020
- Beslut om vem/vilka som åker tas först vid nästa inbjudan.
2. Skrivelse från kroppsvallarna angående hjälp med marknadsföring.
- Vi publicerar länkar till kroppsvallarna på vår hemsida där vallning
presenteras. Vid önskemål annonserar vi om deras aktiviteter.
3. Förfrågan rasklubbar gällande MT2017
- Vi får fem platser för vår ras utan kostnad i Skellefteå i höst. Vi gör
intressekoll vid nästa medlemsutskick. Berör hundar födda 2015 och
senare (lägsta ålder 18 månader, med känd mental status). Är intresset
svalt får vi kanske skicka personliga frågor till medlemmar i området.
4. Exteriördomarkonferens 2020
- Domare Marita Östlund Holmsten och Bisittare Maria Dahlberg gar
tackat ja att sköte detta för vår ras i samarbete med styrelsen. Kan
någon närvara på telefonmöte den 20 eller 23 maj? Svar inväntas från
Maria. Skulle ingen av Marita och Maria delta kan Ida lyssna in.
5. Inbjudan figurantutbildning MH
- Ingen vi vet är intresserad vid tillfället.
6. Information om förfarande vid oacceptabelt beteende från SBK
- Kelpieklubben kommer i fortsättningen att informeras vid tillfällen som
hundar av rasen inrapporteras om oacceptabelt beteende.
7. En inkommen rapport om oacceptabelt beteende
- För information till rasklubben.
§ 16 Ärenden
1. Plaketterna - Några plaketter blev felstavade hos tryckeriet och Önskemål om
att kunna beställa plaketter retroaktivt har inkommit. Vi ber tryckeriet skicka en
korrekt plakett direkt till hundens ägare. Beställning av plaketter retroaktivt
inte aktuellt just nu. Vi gör bedömning om det blir aktuellt inför ev. kommande
medlemsmöte eller årsmöte då med krav att beställaren själv ombesörjer frakt

av plakett från mötet. Vi förtydligar detta i texten på beställningarna som
medlemmarna fyller i.
2. Årets kelpie - Vi behöver två personer till som kan driva årets kelpie 2019
tillsammans med Gudrun Löfgren. De som var med under årets kelpie 2018
har inte möjlighet att driva det ett år till. Fråga ställs i nästa medlemsutskick,
får vi ingen respons publicerar vi samma fråga i kommande kelpieblad.
§ 17 Bordlagda ärenden
1. Kongressen 2019
a. Motion 1 - centrala kriterier för hedersmedlemsskap samt att SBK
centralt står för den centrala avgiften (400 kr per år idag). FS föreslår
att motionen avslås.
- SVEKK röstar för motionen.
b. Motion 2 - kongress vartannat år istället för varje år
- SVEKK röstar emot motionen.
c. Motion 3 - kongress vartannat år istället för varje år. FS föreslår att
motion 2 och 3 avslås.
- SVEKK röstar emot motionen.
d. Motion 4 - Översyn av rasklubbarnas uppdrag/verksamhet. FS anser
att detta pågår.
- SVEKK inväntar vidare besked.
§ 18 Övriga frågor
1. Arbetsmöte - Vi ser efter ett datum efter sommaren.
Arbetsmöte i kombination med medlemsmöte diskuteras. Aktivitet i anslutning
till medlemsmötet som intresserar fler medlemmar att delta. Ett exempel på
clinic skulle kunna vara Annika Falkenbergs hoppteknik/rörelseanalys.
2. Bildekalen - “Smarta hundar med fart Australian kelpie såklart”. Vi har en hel
del av dessa på lager och medlemmarna vill gärna ha. Vi säljer dem för 20 kr
styck på rasspecialerna. De kan även användas som priser vid
utställning/lotteri.
3. Present till Conny och Ingrid som tack för engagemang i rasspecialen för ca
500 kr + en hoodie. Maria N fixar detta.
4. Pro dog intresserad av eventuellt samarbete med SVEKK. Kristina
kontrollerar förutsättningar. 432 medlemmar i kelpieklubben idag.
https://www.prodog.nu/
§ 19 Nästa möte
4 juni kl. 19.00
§ 20 Mötets avslutande
Mötet avslutades

Vid protokollet
Ida Davidsson

Martti Keskinen
Justeras

Ordförande
Renate Hagelin

