Svenska Kelpieklubbens styrelsemöte 2020-04-29
Närvarande: Renate Hagelin, Ida Davidsson, Ann-Sofie Lindgren, Cecilia Mårtenson,
Lennart Keskitalo, Sofia Olsson, Annette Rydebrink, Martti Keskinen, Kristina
Svanfeldt
Närvarande från aktivitetsområden och kommittéer: Conny Borg
Frånvarande: Lisbeth Cederberg
§1
Mötets öppnande
Mötet öppnades
§2
Val av protokolljusterare
Lennart Keskitalo, Renate Hagelin
§3
Val av mötessekreterare
Ida Davidsson
§4
Fastställande av dagordning
Godkännes
§5
Föregående mötesprotokoll
Upplagt på hemsidan, ej signerat.
§ 6 Aktivitetsområdena
§ 6.1
SAO: Inaktivitet pga Covid-19
BAO: Inaktivitet pga Covid-19
ÖAO: MT 25 april inställt pga Covid-19
VAO: Inaktivt

Intresse av aktiviteter i norra delarna av Sverige ska kontrolleras i facebookgruppen.
§ 6.2 Ärenden
1. Angående nya riktlinjer för MH/MT nu i coronatider. Under rådande
omständigheter med de avstånd mellan personer som rekommenderas av
Folkhälsomyndigheten ifrågasätter styrelsen om bedömningen blir jämförbar
med tidigare genomförda tester. Skrivelse skickas in till SBK/Avel & Hälsa
efter justeringar.
§7

Kommittér

§ 7.1 Vallningskommittén
Vallningskommittén genom Ewa Myrbrink har synpunkter angående samarbete med
Kroppsvallarna och utförande av NHAT och HWT. Vi tar fram en skrivelse för detta,
Ann-Sofie påbörjar detta arbete.
§ 7.2 Avelskommittén
Generell dispens från MH och röntgen vid registrering och ändrade anvisningar för
MH och MT - Avelskommittén rekommenderar att vi går ut och avråder från avel på
hundar som inte gjort MH eller HD-röntgats.
Med anledning av SKKs generella dispens avråder kelpieklubben starkt avel på
hundar som inte har genomfört MH och inte är friröntgade för HD.
Röntgen och MH genomförs när hunden är mellan 12 och 18 månader gammal. Så
unga hundar avlar man normalt inte på, om uppfödaren är ansvarsfull i sin avel.
Hundarna bör vara minst ett år äldre än så.
§ 8 Ekonomi
Vi inväntar underskrivet årsmötesprotokoll för att sedan skicka till banken om ny
behörigheter till kontot. Tills det är klart sköter Renate utbetalningar av utlägg och
fakturor betalas av Maria genom Fortnox.
Beslut tas att vi skickar in “Ansökan om befrielse från att lämna särskild uppgift”
Blankett SKV 2501. Om de godkänner det så slipper vi deklarera under 5 år.
§ 9 VU-beslut
Inga nya
§ 10 Arbetsordning

Uppdateras enligt förslag och publiceras sedan.
§ 11 Kelpiebladet
Arbetas med, släpps i maj tillsammans med medlemsbrev.
§ 12 Hemsidan
Inget nytt.
§ 13 Facebook
1. Diskussionsgruppen för uppfödare på facebook:
Frågan om en lista på en medlemspresentation ställs i facebook-gruppen.
Kriterie för att vara i gruppen med är:
- Att man ska ha parat en Australian kepietik eller fött upp rasen
eller
- Ha en planerad eller väntad valpkull hänvisad via SVEKK:s hemsida
eller
- Är med i avelskommittén
eller
- Är med i styrelsen för Svenska kelpieklubben.
Eller
- Ha ett godkänt kennelnamn på Australian kelpie
2. Diskussionsgruppen för medlemmar i Kelpieklubben - Genomgång av
betalande medlemmar har genomförts.
§ 14 Inkomna skrivelser
1. Erbjudande att prova Reduca Styrelseportal gratis i 6 månader - vi avstår.
2. Svar från SKK angående inseminering av tik från protokoll datum 2019-11-16
har inkommit.
§ 15 Ärenden
Inga nya.
§ 16 Bordlagda ärenden
Inga nya.
§ 17 Övriga frågor
1. Sofia har installerat Lathunden.
2. Årets kelpie - arbete pågår.

§ 18 Nästa möte
Tisdagen den 26 maj kl. 19.00
§ 19 Mötets avslutande
Mötet avslutades

.........................................
Vid protokollet
Ida Davidsson

............................................
Justeras
Lennart Keskitalo

……………………………..
Justeras
Renate Hagelin

