Protokoll Svenska Kelpieklubbens styrelsemöte 2020-03-31
Närvarande: Renate Hagelin, Martti Keskinen, Ann-Sofia Lindgren, Lennart
Keskitalo, Annette Rydebrink, Sofia Olsson och Kristina Svanfeldt.
Närvarande från aktivitetsområden och kommittéer: Conny Borg.
Frånvarande: Ida Davidsson och Lisbeth Cederberg.
§1
Mötets öppnande
Mötet öppnades.
§2
Val av protokolljusterare
Sofia Olsson och Ann-Sofie Lindgren.
§3
Val av mötessekreterare
Renate Hagelin.
§4
Fastställande av dagordning
Faställdes.
§5

Föregående mötesprotokoll
1. Vi har inte hittat någon till exteriörbeskrivarutbildningen.
Nu är dock utbildningen inställd tills vidare.
2. Exteriördomarkonferensen är framflyttad till Mars 2021.
3. Kongressen är framflyttad till oktober.

§ 6 Aktivitetsområdena
§ 6.1
SAO: Aktivitetsdag planerad i juni men oklart just nu om det går att genomföra.
BAO: Inget planerat i vår.

ÖAO: MT planerat den 25 april. Värmdö BK är inställda på att köra så länge
figuranter och domare håller sig friska.
VAO: Ingen närvarande.
§ 6.2 Ärenden
1. Våra aktiviteter och restriktioner på grund av Coronaviruset. Kommande
aktiviteter i april är ett MT och ett NHAT (redan inställt). Vi inväntar definition
på vad närområde är från SBK för att se vilka anmälda kelpies kan delta.
§7

Kommittér

§ 7.1 Vallningskommittén
NHAT den 26 april ställs in till följd av SKK:s nya rekommendationer för Covid-19.
§ 7.2 Avelskommittén
1. Kelpieenkäten - dags att skicka ut denna. Den nya versionen består endast av
en enkät som samtliga med hundar födda 2008, 2012 och 2016 svarar på. Vi
kollar upp möjligheten att SKK/SBK skickar ut till de registrerade ägarna.
2. Uppdatering/förtydligande av avelsrekommendationerna. Skriva cirka 3 år
istället för minst 3 år, samt länka till en förtydligande text vid
rekommendationerna om hjärtultraljud innan avel.
Förslag:
“Hunden bör vara minst 3 år vid parning” ändras till:
“Hunden bör inte vara yngre än cirka 3 år vid första parningen.”
Förtydligande till rekommendationen av hjärtultraljud innan parning:
Under 2018 och 2019 gjordes mera frekvent hjärtultra på kelpies innan avel.
Det har visat sej att det finns ett antal yngre hundar, även under 3 år, som har
små läck i mitralisklaffen. Detta var ett "bifynd" till det man egentligen tittar
efter, dvs. MMVD, förändringar på och med tiden förtjockad mitralisklaff, som
långsamt leder till ett belastat hjärta och svikt.
Detta är den vanligaste hjärtsjukdomen hos hund och man vill titta med
ultraljud för att undvika att sätta hundar med tidiga förändringar i avel. Kelpien
är överrepresenterad gentemot medel för alla raser när det gäller MMVD.
Det har visat sej att det är vanligare med små eller större läck än
klafförändringar i 3-årsåldern. Vad dessa läck leder till i förlängningen vet vi
inte ännu.
Är hunden i 3-årsåldern vid första hjärtultraljudet, kan det vara lämpligt att
göra om hjärtultra efter ca: 2-3 år om hunden gått i avel.

§ 8 Ekonomi
Vi väntar på de signerade protokollen från årsmöte och konstituerande möte för att
skicka dem och de uppdaterade behörigheterna till banken. Maria E (konsult) kan
betala fakturor från Fortnox och Renate har betalat utlägg så länge. Vid
beställningar: be om betalningstid på 30 dagar då Maria kommer att betala
fakturorna en gång i månaden.
§ 9 VU-beslut
Korningsdiplom för Vickulas kennel och Cafayos A-Yuluma godkända.
§ 10 Arbetsordning
Uppdatering av arbetsordningen pågår. Renate delar upp för genomläsning och
mailar ut. Vi uppdaterar med en förteckning över representanter för SVEKK i
distrikten.
§ 11 Kelpiebladet
Nästa blad: Utgivning vecka 17. Deadline 9 april.
§ 12 Hemsidan
Är nu “lagad” och ska fungera. Webmaster behöver uppdatera till senaste versionen
av PHP, vilket är nödvändigt. Vi vet inte säkert hur funktionen blir efter det.
§ 13 Facebook
Vanliga facebookgruppen - Annette fortsätter hålla koll på medlemmarna där.
Diskussionsforum för uppfödare - det har blivit ett par “personpåhopp” vilket inte är
ok. Vi har rensat lite och bör göra det snabbare vid behov.
§ 14 Inkomna skrivelser
1. Förfrågan om representant i Hallands distrikt. - Carina Alfredsson fortsätter
som det.
2. Inbjudan till Djurens helg - Ej aktuellt för oss.
3. Information från Netshirt - Vi får välja mellan att få 10 % av intäkterna att
handla för eller få 5 % i utbetalade pengar en gång om året. Styrelsen
beslutade att vi tar utbetalade pengar.
4. Skrivelse om hundböcker - Vi får artiklar till Kelpiebladet mot att
Klickerförlaget får annonsera. Vi kollar upp det och provar om det är lämpligt.
5. Information om insemination i Danmark - För information. Ärendet redan
skickat till SKK vilket vi har fått en kopia på.
§ 15 Ärenden

1. Tackgåva till Merit (tidigare kassör) och Ola (har lagat vår hemsida). Blommor
eller blomstercheck på ca 500 kr till Merit och Presentkort hundstallet på 500
kr i Olas namn. Kristina fixar till Merit och Renate till Ola.
§ 16 Bordlagda ärenden
Inga.
§ 17 Övriga frågor
1. Förslag på domare till rasspecialutställning 2021 tillsammans med
cattledogklubben. Olika förslag diskuterades. Maritha Östlund-Holmsten, om
specialen inte blir av i år på grund av Covid-19.
2. Ideér på “kelpieaktiviteter” vi kan föreslå för våra medlemmar nu i Coronatider.
Kom gärna med förslag.
3. Årets kelpie - Sofia kollar på lösningar till kommande Årets kelpie.
4. Inställda konferenser - Alla konferenser är inställda eller framskjutna.
§ 18 Nästa möte
Ons 29 april kl. 19.00
Följande möte preliminärt tis 26 maj kl. 19.00
§ 19 Mötets avslutande
Mötet avslutades

.........................................
Vid protokollet
Renate Hagelin

............................................
Justeras
Ann-Sofie Lindgren

……………………………..
Justeras
Sofia Olsson

