Protokoll Kelpieklubbens styrelsemöte 2019-08-20
Närvarande: Renate Hagelin, Peter Munthe, Ann-Sofie Lindgren, Kristina Svanfeldt,
Cecilia Mårtensson
Närvarande från aktivitetsområden och kommittéer: Conny Borg
Frånvarande: Ida Davidsson, Annette Rydebrink, Merit Nilsén, Martti Keskinen,
Ulrika Floryd, Lisbeth Cederberg
§1
Mötets öppnande
Mötet öppnades
§2
Val av protokolljusterare
Peter Munthe och Martti Keskinen
§3
Val av mötessekreterare
Renate Hagelin
§4
Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes
§5
Föregående mötesprotokoll
Ska publiceras på hemsidan
§ 6 Aktivitetsområdena
§ 6.1
SAO: Inget att rapportera.
BAO: Uppfödar MH i Kumla den 1 september. 5 kelpies kommer det och det finns
inte figuranter till fler. Exteriörbeskrivning den 5 oktober i Kumla och uppfödar MT
den 6 oktober i Örebro.

ÖAO: Rasspecialen genomförd. 41 anmälda hundar. Exteriörbeskrivning genomförd
av 4 kelpies och 1 hund av ras. Ansökan om utställning 2021 inskickad. Förslag på
datum 14 augusti, kommer ske i samarbete med Cattledogklubben. En kelpiedag
planeras under allhelgonahelgen, mer planering sker längre fram.
VAO: Ingen närvarande.
§ 6.2 Ärenden
1. Nytt batteri till dragaren till haren inköpt i BAO. Kvitto lämnas in för utbetalning
av utlägg.
§7

Kommittér

§ 7.1 Vallningskommittén
Ingen närvarande
§ 7.2 Avelskommittén
1. Uppfödarenkäten sammanställs en gång om året i början av varje år istället
för två gånger per år.
2. Avelskommittén tar fram en lista med hanar som är över en viss ålder som
inte har några avkommor och vars kull/helsyskon har max 2 kullar. Kriterier
provas fram av avelskommittén. Listan läggs på hemsidan vid hanhundslistan.
Ej tillgängliga hundar tas bort. Listan görs på prov en gång.
3. Kelpieenkäten sammanställs i höst, sista svarsdatum blir sista augusti.
§ 8 Ekonomi
Inget att rapportera.
§ 9 VU-beslut
NHAT på Mårtensby den 9 augusti 2019.
§ 10 Arbetsordning
Inget nytt.
§ 11 Kelpiebladet
Utgivning runt v.37.
§ 12 Hemsidan
Vi efterlyser en ny webmaster i våra tillgängliga kanaler.
§ 13 Facebook
Frågor på vår facebooksida som det inte finns ett färdig svar på hänvisas till att maila
styrelsen så tar vi det på ett styrelsemöte.

§ 14 Inkomna skrivelser
1. Förfrågan från Christel Natzén om vi nästa år vill arrangera rasmästerskap
tillsammans med Risenklubben i Värnamo. Vi ser gärna att rasmästerskap för
kelpie anordnas då. Vi behöver dock mer information om vad som krävs av
oss som klubb och vilka grenar det handlar om.
2. Förfrågan om hund24.se kan ha en länk på vår hemsida. Vi lägger in länken
där. Vi förtydligar samtidigt att vi inte tar ansvar för vad som finns på länkarna
på vår länksida.
§ 15 Ärenden
1. Reseersättning vid deltagande australian kelpie på MT2017 för SBK:s
räkning. Ersättning till förare för resa för de fem kelpies som deltar på MT2017
på SBK:s “gratisplatser” på med följande: 18.5 kr per mil för den delen av
resan (per förare i bil) som tur och retur är mer än 20 mil dock max totalt 600
kr per förare. Den del av tåg eller bussbiljetter som totalt överskrider 370 kr
per resande dock max 600 kr per resande.
2. Regelrevideringar
a. Lydnad - Inga förslag har inkommit.
b. Rallylydnad Förslag moment Bilaga 1, Förslag allmänna regler Bilaga 2
- Vi skickar in enligt förslagen.
c. Bruks - Förslag remissvar Bilaga 3 - Vi skickar in enligt förslaget.
§ 16 Bordlagda ärenden
1. Ev. samarbete med ProDog https://www.prodog.nu/ och Svedea. Prodog vill
ha en länk på vår hemsida och i utbyte kan vi eventuellt priser till våra
arrangemang. Vi avvaktar mer information ansvarig på ProDog. Vi har fått
förslag på avtal från Svedea men beslutar att inte starta ett samarbete enligt
det förslaget då det blir för svårt för oss som en klubb som finns i hela landet
att uppfylla kriterierna.
§ 17 Övriga frågor
1. Hundhantering på SVEKK-arrangemang - Vi förtydligar att det finns en policy
för beteende mot hund vid SVEKK-arrangemang. Vi tar fram förslag på en
kort text som kan läggas med vid arrangemang.
2. Samarbete/sponsring med/av Kelpiegallery - En fråga från en medlem om vi
inte kan sponsra hjälpa Sofia med arbetet att fota hundar till kelpiegallery. Vi
får ta fram några förslag och höra med Sofia om hon har några idé.
3. Arbetsmöte - vi kollar om vi kan få till ett datum senare under hösten för att
arbeta med materialet till årsmötet.
4. Motioner inför nästa årsmöte. Senast den 20 oktober ska de in. Information
sker via medlemsutskick.

5. Plats för årsmöte - vi börjar kolla på detta.
6. Exteriörprotokoll - Vi följer upp hur det går för SBK:s planer att publicera alla
bruksrasers exteriörprotokoll.
7. Årets kelpie - Nu finns en arbetsgrupp som hjälper till med detta. Eftersom det
är ganska många vore det bra att ha någon som håller ihop det som en
sammankallande.
§ 18 Nästa möte
Tid och datum bestäms inom kort
§ 19 Mötets avslutande

Vid protokollet Renate Hagelin

Justeras Peter Munthe

Justeras Martti Keskinen

