Protokoll Svenska Kelpieklubbens styrelsemöte 2019-11-16 (Vid
arbetsmöte på Vårdnäs stiftsgård)
Närvarande: Renate Hagelin, Martti Keskinen, Kristina Svanfeldt, Ida Davidsson (på
telefon), Cecilia Mårtensson,
Frånvarande: Peter Munthe, Annette Rydebrink, Ann-Sofie Lindgren, Merit Nilsén
§1
Mötets öppnande
Mötet öppnades
§2
Val av protokolljusterare
Kristina Svanfeldt och Martti Keskinen
§3
Val av mötessekreterare
Renate Hagelin
§4
Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes
§5
Föregående mötesprotokoll
Justerat och publicerat
§ 6 Aktivitetsområdena
§ 6.1
SAO: Bruksdag idag den 16 november.
BAO: Inga mer aktiviteter i år.
ÖAO: Kelpiedagen den 2 november blev lyckad. 15-20 personer men totalt ca 25
hundar. Mässan 14-15 december planeras. Mentaltest planeras den 25 april 2020 på
Värmdö BK.
VAO: Anmälan till MyDog är inskickad.

§ 6.2 Ärenden
§7

Kommittér

§ 7.1 Vallningskommittén
Ingen information.
§ 7.2 Avelskommittén
1. Avelskommittén föreslår att vi lägger in information om sjukdomar i rasen på
hemsidan, nu finns det så gott som bara i RAS. På sidan för hjärtsjukdom kan
vi då lägga in uppdateringar i "hjärtprojektet" så finns allt på ett ställe.
Styrelsen beslutar att avelskommitén kan påbörja detta arbete och publicera
texter allt eftersom de blir klara.
2. Fråga om arbetsmeriter för cert på utställning från RAS/RUS konferensen. Vi
ska skicka våra synpunkter till Agneta Olsson på SBK, inga stora förändringar
är aktuella utan enbart komplettering med rasspecifika arbetsmeriter. Text att
skicka: “Vi är nöjda med dagens krav och inte vill ha några sänkningar men
vill vill komplettera med tjänstehund (Patrull/räddning) om det är möjligt, HWT
(hearding working test) och specialsök (oklar nivå då detta inte finns i
beslutade regler än) som meriter. Skulle vi även få mondioring som
meriterande så är det ok.” Styrelsen beslutar att skicka detta.
3. Rapport från RAS/RUS-konferensen: Angående utställningsregler för SBK:s
raser och kelpie. FS har beslutat att ALLA SBK:s raser kommer att få krav på
arbetsmerit för cert, samt för utställningschampionatet. Inga sänkningar
kommer att ske på det vi redan har i rasen, men man öppnar upp för att
kunna vidga utbudet med "rasspecifika arbetsprov". MT som
championatsgrundande merit kommer troligen att försvinna, då det inte är ett
arbetsprov. Inget är beslutat än. Rasklubbarna tycker att MT är viktigt och
gärna kan få vara en merit för championat. MT2017 prioriterar stabila hundar
och lika mycket hur hunden kan inte gripa/slita/dra på samma sätt som
MT2007. Martti informerade om vad de pratat om på mentalgruppen (på
RAS/RUS konferens), information angående MT2017. Enligt Martti är
protokollet för MT2017 möjligt att förbättra vilket är en infekterad fråga.
Eventuellt kommer många domare att tappas i och med övergången till
MT2017 om det blir som planerat 2022. Tre domarkonferensen planerade
2020 och utbildning av domare planerad 2021.
4. Sammanställning av kelpieenkäten 2019 finns på hemsidan. Sammanställning
av kelpieenkäten för samtliga kelpies födda 2004-2015 pågår.
§8

Ekonomi

Pengarna är flyttade till huvudkontot. De andra kontona kommer sägas upp den 30
november.
§9

VU-beslut
1. Beslut att lämna ärende med parning som eventuellt inte följer grundreglerna
till SKK:s avelskommitté för bedömning och eventuell vidare hantering. Bilaga
1.

§ 10 Arbetsordning
Inget nytt
§ 11 Kelpiebladet
Nästa nummer planeras att ges ut vecka 51, deadline 30 november.
§ 12 Hemsidan
Lena Corneliusson hjälper gärna till med hemsidan och kan eventuellt bli ny
webmaster nästa år. Vi ger henne inlogg på hemsidan.
§ 13 Facebook
Inget nytt.
§ 14 Inkomna skrivelser
1. Inbjudan pilotprojekt mentalindex - Vi avstår denna gång. Renate meddelar
SKK. Information går ut till medlemmarna i kommande medlemsmail.
2. Inbjudan organisationskonferensen 24-26 januari 2020 sista anmälningsdag 1
december 2019. Kristina anmäler sig så ser vi om hon går eller någon annan
på den platsen.
3. Förfrågan om representant för kelpieklubben i Daladistriktet - Vi tillfrågar
någon medlem vi vet bor i distriktet.
§ 15 Ärenden
1. Kontaktperson Tjänstehund önskar åka på utbildningsdagar för patrullhund Styrelsen beslutar att Caroline From får gå på utbildningsdagarna för
patrullhundar, kostnad ca 2800 kr.
§ 16 Bordlagda ärenden
Inga ärenden.
§ 17 Övriga frågor
1. Arbetsmöte hålls på på vårdnäs stiftsgård 16-17 november. Kostnad ca 7000
kr.

2. Årets kelpie 2020 - Reglerna uppdateras med inkomna förslag från i år och
förslag från arbetsgruppen.
3. Verksamhetsplan 2020 - Vi ber medlemmarna komma med ideér. Vi
förtydligar att det går att äska om pengar till olika aktiviteter.
4. Present/ersättning till Lisbeth som tack för tid, mark och får på Kelpiedagen
den 2 november. Styrelsen beslutar att hon får en passande present värd ca
1000kr.
5. Hundklick vår hundras på youtube - Vi tillfrågar om Sofia Olsson kan hjälpa
oss med insamling av media.
6. Funktionsbrevlådor. Förslag att pausa mailadressen för vice ordförande, det
finns ingen riktig mening med den tycker nuvarande vice ordförande och
ordförande.
§ 18 Nästa möte
11 december kl. 19.00 med fokus på planering av årsmöte och andra aktiviteter som
sker i början av året.
§ 19 Mötets avslutande
Mötet avslutades.

Renate Hagelin
Vid protokollet

Kristina Svanfeldt
Justeras

Marrtti Keskinen
Justeras

