Protokoll Svenska kelpieklubbens styrelsemöte 2019-09-29
Närvarande: Renate Hagelin, Cecilia Mårtensson, Ann-Sofie Lindgren, Annette
Rydebrink, Ida Davidsson, Kristina Svanfeldt, Martti Keskinen.
Frånvarande: Merit Nilsén, Peter Munthe, Ulrika Floryd, Lisbeth Cederberg, Conny
Borg
§1

Mötets öppnande
Mötet öppnas.

§2

Val av protokolljusterare
Ann-Sofie Lindgren

§3

Val av mötessekreterare
Ida Davidsson

§4

Fastställande av dagordning
Dagordning fastställs

§5

Föregående mötesprotokoll
1. Protokollet är justerat och publicerat.
2. Exteriörprotokoll - SBK kommer publicera bruksrasernas exteriörprotokoll när
samtliga bruksraser har lagt in 75% av protokollen i lathunden. Kelpieklubben
har lagt in långt fler än så redan. Ingen har i dagsläget visat intresse för att
hjälpa till med att publicera varje enskilt protokoll på kelpieklubbens hemsida.
Frågan läggs även med i nästkommande Kelpieblad.

§ 6 Aktivitetsområdena
§ 6.1

SAO: Bruksdag 16 november
BAO: Kommande; MT och exteriörbeskrivning
ÖAO: Kommande; Kelpiedag 2 november, vallning m.m. Planering av kelpiemontern
(anmält och klart). 2021 planeras en utställning tillsammans med Cattledog klubben.
2020.08.09 utställning Ulriksdal. Domare: Maritha Östlund-Holmsten klar.
VAO: Ingen information.
§ 6.2 Ärenden
Inga ärenden.
§7

Kommittér

§ 7.1 Vallningskommittén
Ingen närvarande.
§ 7.2 Avelskommittén
1. Sammanställning av kelpieenkäten pågår.
2. Publicering av en sammanställning med utvalda resultat på samtliga
exteriörbeskrivna hundar som vi lagt in i lathunden.
Vi lägger detta på statistik till hemsidan med exempelvis utdrag:
Helhetsintryck, tandantal, bett, höjd, längd, bröstdjup, rörelser m.m.
diskuteras.
§ 8 Ekonomi
Alla pengar flyttas till huvudkontot och säga upp övriga konton (tidigare ao-konton).

Utbetalningar för MH i början av sept ej gjorda än när denna översikt togs.
§ 9 VU-beslut
NHAT i Skåne den 2 november, SVEKK betalar resa för Ewa Myrbrink som
beskrivare.
§ 10 Arbetsordning
Inget nytt.

§ 11 Kelpiebladet
Publicering inom kort. Vallanlagstestet och bruksdagen önskas läggas till.
§ 12 Hemsidan
1. Vi har fått information om nya villkor från One.se. Det ser inte ut att påverka
oss i dagsläget.
2. Kalendern är publicerad på hemsidan. Arrangemang läggs till genom att man
bjuder in svenskakelpieklubben@gmail.com till ett arrangemang i sin egen
gmail kalender eller mailar ordf@kelpieklubben.se så lägger ordförande in
arrangemangen direkt i kalendern.
3. Ingen har visat intresse för webmaster-rollen ännu.
§ 13 Facebook
Ny kontroll av medlemmar inom kort.
§ 14 Inkomna skrivelser
1. Samarbete med studieförbund - Samarbete med Studieförbundet. Träffar
genomförs på hundrelaterade platser, brukshundklubbar m.m. Behov av detta
samarbete troligen ej aktuellt i dagsläget.
2. Inbjudan rasklubbstorg Stora stockholm - Östra aktivitetsområdet anordnar
detta.
3. Inbjudan MyDog 2020 - Sista anmälan 29 oktober. Undersök intresse av
anordning av detta i facebook-gruppen samt medlemsutskicket.
4. Yttrande angående import av sperma från Australien - besvarad av
avelskommittén då det var brådskande. Positivt svar.
5. Fråga från hundklick angående infofilm om rasen - Meddelar att vi är
intresserade men vill ha mer information. Vi vill få med rasens mångsidighet,
små sekvenser från brukset.
6. Inbjudan RAS/RUS-konferens - Ann-Sofie Lindgren och Christina Wåhlin
åker. SVEKK betalar för en av deltagarna.
§ 15 Ärenden
Inga pågående ärenden.
§ 16 Bordlagda ärenden
Policy angående hantering av hundar på våra arrangemang.
§ 17 Övriga frågor
1. Rasmästerskap i Nosework 2020 - Det finns intresse i sydvästra sverige att
arrangera detta.
- Styrelsen är positiv till detta.

-

Regler ang. förtur för kelpies/medlemmar i ett sådant rasmästerskap
bör kollas upp inför planering av detta.
2. Årsmöte 2019 - Datum lördagen 7 mars. Förfrågan skickad till Märsta-Sigtuna
BK om att hyra lokal.
3. Arbetsmöte 16-17 november - plats m.m. beslutas inom kort
4. Årets kelpie - saknar namn på sammankallande än så länge. Vi hör med
ProDog om de vill sponsra Årets kelpie med rabatterade presentkort.
§ 18 Nästa möte
Planerat möte 2019.1015 skjuts fram till arbetsmötet 2019.11.16 - 2019.11.17

§ 19 Mötets avslutande
Mötet avslutas.

Vid protokollet: Ida Davidsson

Ordförande: Renate Hagelin

Justeras: Ann-Sofie Lindgren

