Protokoll Svenska Kelpieklubbens styrelsemöte 2019-12-11
Närvarande: Cecilia Mårtensson, Conny Borg, Renate Hagelin, Martti Keskinen, Ida
Davidsson, Kristina Svanfeldt, Ann-Sofie Lindgren
Frånvarande: Lisbeth Cederberg, Annette Rydebrink, Merit Nilsén, Peter Munthe
§1
Mötets öppnande
Mötet Öppnas.
§2
Val av protokolljusterare
Cecilia Mårtensson.
§3

Val av mötessekreterare

Ida Davidsson.

§4

Fastställande av dagordning

Dagordning fastställs.

§5
Föregående mötesprotokoll
Är publicerat på hemsidan.
Sofia Olsson har sagt att hon kan hjälpa till med att hitta bild och filmmaterial till
HundKlick-filmen.
Representant för kelpieklubben i Daladistriktet blir Carolin From.
§ 6 Aktivitetsområdena
§ 6.1
SAO: Lyckad bruksdag i november. Rallydag den 30 november.
BAO: Har årligt medlemsmöte med hundträning den 11 januari 2020 i Lerviks
hundhall.

ÖAO: Stockholms hundmässa, rasmonter. Årsmöte 2 februari. 14 augusti 2021
utställning tillsammans med Cattledogklubben, godkänt och klart från SKK.
VAO: Ulrika Floryd har avsagt sig rollen som sammankallande. Montern på My Dog
planeras.
§ 6.2 Ärenden
Inga nya ärenden.
§7

Kommittér

§ 7.1 Vallningskommittén
Nya direktiv från kroppsvallarna angående NHAT.
§ 7.2 Avelskommittén
1. Insamling av data till nästa uppfödarenkät påbörjas under december. Målet är
att ha den klar i februari-mars 2020.
2. Sammanställningen för hälso/kelpieenkäten 2016-2019 är publicerad på
hemsidan.
§ 8 Ekonomi
Inget nytt.
§9

VU-beslut
1. Beställning av två dukar med tryck av kelpisernas färger samt vår logga +
kelpiegalleryloggan. Kostnad totalt 2 463 kr ink moms & frakt

§ 10 Arbetsordning
Inget nytt.
§ 11 Kelpiebladet
Nytt kelpieblad innan årsskiftet.
§ 12 Hemsidan
Visst problem med hemsidan, oklart vad felet är.
§ 13 Facebook
Inget nytt.
§ 14 Inkomna skrivelser
1. Förfrågan från Petropolis om vi kan hjälpa dem hit bilder på kelpies för att
träna sin app som ska känna igen hundraser. Vi lägger ut deras annons via
hemsidan och facebook.

§ 15 Ärenden
Inga nya ärenden.
§ 16 Bordlagda ärenden
Inga bordlagda ärenden.
§ 17 Övriga frågor
1. Årets kelpie - Uppdateringar av regler gjorda. Priser från ProDog. Presentkort
á 100 kronor per gren, vi betalar halva priset för dessa.
2. Plaketter - dubbelkolla så att Maria Fondelius kan hålla i det även nästa år.
Till årsmötet 2020 går det att beställa plaketter för titlar enligt gällande regler
för 2019 och retroaktivt för 2018 om du glömde det då. Sen tidigare är
beslutat att vi inte postar plaketter utan att den som vill ha en plakett får
hämta den eller be någon annan som närvara på årsmötet hämta den.
3. Inför årsmötet 2020 i Sigtuna
a. Ordförande; förfrågan skickas ut via sociala medier.
b. Tidsplanering; lunch kl 12. Möte kl 13. Prisutdelning och fika efteråt.
c. Kelpieklubben bjuder på lunch
d. Kelpieklubben bjuder på fika
e. Föreläsning - Vi frågar Helene Låås från ProDog om hon vill hålla en
kort föreläsning om friskvård innan mötet.
f. Info från och dialog med avelskommittén efter fika och prisutdelning.
g. Inbjudan ska skickas senast den 31 december.
§ 18 Nästa möte
Slutet av januari eller början av februari 2020, datum och tid beslutas inom kort.
§ 19 Mötets avslutande
Mötet avslutades.

Vid protokollet
Ida Davidsson

Justeras
Cecilia Mårtensson

Justeras
Renate Hagelin

