Protokoll Svenska Kelpieklubbens styrelsemöte 2020-05-26
Närvarande: Sofia Olsson, Martti Keskinen, Renate Hagelin, Lennart Keskitalo och
Ann-Sofie Lindgren
Närvarande från aktivitetsområden och kommittéer: Conny Borg
Frånvarande: Annette Rydebrink, Kristina Svanfeldt, Ida Davidsson, Lisbeth
Cederberg och Ewa Myrbrink.
§1
Mötets öppnande
Mötet öppnades
§2
Val av protokolljusterare
Lennart Keskitalo och Sofia Olsson
§3
Val av mötessekreterare
Renate Hagelin
§4
Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes
§5
Föregående mötesprotokoll
Justerat och publicerat.
Eftersom vi fick veta kort efter föregående möte att dispensen från att avla på hundar
utan MH eller friröntgade höfter skulle upphöra den 1 juni valde vi att inte gå ut med
informationen om att vi rekommenderar att inte avla på kelpies som inte gjort MH
eller Hd-röntgats.
§6

Aktivitetsområdena

§ 6.1
SAO: Har en aktivitetsdag den 7 juni för de som bor i området.
BAO: Ingen särskilt på gång just nu. Förhoppningsvis kan uppfödar MH och MT
genomföras i höst.
ÖAO: Vallningsläger planerat till 27-28 juni på Mårtensby gård. Styrelsen bedömer
att det kan genomföras enligt förslag nedan samt att resvägen begränsas till 2
timmar för de som deltar.
Vi gör om det till heldagar x 2: tid 9,00–16,00
Ingen övernattning utom ni som har egen husvagn eller husbil
Lunch och fika tar alla me själva och självklart håller vi avstånd till varandra.
Ta med en stol att sitta på.
Grillen startas till lunch om någon vill grilla.
Kostnad 800:-/ dag
Utställningen 9/8 2020 är inställd. Vi planerar istället för 8/8 2021 tillsammans med
Cattledogklubben. Domare är klar (Maritha Östlund-Holmsten har tackat ja nu när
det inte blev något i år), ringsekreterare bokade och plats är bokad (Ulriksdals
slottspark, Solna/Stockholm). Vi hoppas kunna genomföra en kelpieträff i höst, något
annat är inte planerat.
Exteriörbeskrivning planeras under sommar/höst om det är möjligt att genomföra.
VAO: Ingen närvarande
§ 6.2 Ärenden
Inga ärenden
§ 7 Kommittér
§ 7.1 Vallningskommittén
Ingen närvarande. Se information angående skrivelse under ärenden längre ner.
§ 7.2 Avelskommittén
1. Efterlysning av saknade exteriörprotokoll har gjorts, de flesta för från förra året
men även en del äldre. Vi har fått in hel del som håller på att läggas in i
Lathunden.
2. Sofia har nu Lathunden och håller på att lära sig, hon kan förhoppningsvis
stötta avelskommittén vid behov.
3. Sista dag för att svara på kelpieenkäten föreslås bli den 30 juni. Sedan
sammanställs den över sommaren. Endast ca 26 % har svarat. Vi får göra
någon mer informationsinsats samt kontakta berörda uppfödare.

4. Hjärtan - Ann-Sofie kontaktar SLU om de vill återse de hundar som
undersöktes januari 2020 var och en för sig istället för i grupp.
§ 8 Ekonomi
Alla papper för nya behörigheter samt upphörande av de gamla är skickade till
banken. Ingen information har kommit från banken än.
§ 9 VU-beslut
Inga VU-beslut.
§ 10 Arbetsordning
Vi lägger in att Anette Johansson representerar SVEKK i Gävleborgs distrikt.
§ 11 Kelpiebladet
Kelpiebladet publicerades den 9 maj. Nästa blad blir i början av september, kom
gärna med idéer på innehåll.
§ 12 Hemsidan
Den rullar på och fungerar.
§ 13 Facebook
Personligt påhopp raderades i Svenska kelpieklubbens facebookgrupp.
Återupprepas det så kommer personen spärras från att göra inlägg i gruppen.
Diskussionsgrupp för uppfödare - angående krav på medlemskap i SVEKK, endast
en person har inkommit med den synpunkten att det ska vara ett krav. Styrelsen går
inte vidare med frågan just nu då vinsten med att kunna ha med äldre ej aktiva
uppfödare kan vara stor samt att administrationen av gruppen blir betydligt tyngre.
§ 14 Inkomna skrivelser
1. Instruktion för att ansluta klubben till betalningstjänsten stripe på SBK-tävling Vi ansluter till detta.
§ 15 Ärenden
1. Skrivelse till SBK angående svårigheter i samarbete med kroppsvallarna - Vi
ser över den föreslagna texten och godkänner via mail under veckan. Bilaga 1
2. Nya valpköpare - ett års gratis delmedlemskap i SVEKK. Ska vi erbjuda
fodervärdar detta (helfoder så annan person står som ägare)? Ja vi erbjuder
även detta även till fodervärdar.
§ 16 Bordlagda ärenden
Inga bordlagda ärenden.

§ 17 Övriga frågor
1. Efterfrågan på valpar är hög generellt just nu och intresset för rasen är stort.
Allt fler verkar efterfråga kelpies som aktiva sällskapshundar vilket styrelsen
anser att rasen inte är, de är arbetande hundar och om många endast
används till sällskap kan arbetsegenskaperna urlakas på sikt. Vi ser över och
hur vi kan förtydliga kring detta via tillgängliga medier. Dessa förslag framkom
på mötet.
a. Komplettera texten “köpa kelpie” på hemsidan, nu är den lite luddig på
den punkten. Sofia och Ann-Sofie kollar på detta. Uppdateringen
skickas även till SKK för att uppdatera den texten på Köpa Hund.
b. Skapa ett instagramkonto och låta aktiva hundförare med kelpie med
olika inriktningar visa sin vardag med sina kelpies. Ett upplägg föreslås
och vi provar under en tid framåt.
2. Digitala informationsmöten med olika teman, vi provar en eller ett par tillfällen
och utvärderar sen.
3. Bedragare har försökt lura till sig pengar och det ser ut som de har använt
mailadresser inom klubben. Kontakta alltid den som säger sig vilja ha pengar
personligen eller som ber om att något ska betalas (telefon/chatt) innan något
betalas. Några lösenord är bytta och fler ska bytas.
§ 18 Nästa möte
I augusti, datum kommer.
§ 19 Mötets avslutande
Mötet avslutades

Vid protokollet Renate Hagelin

Justeras Sofia Olsson

Justeras Lennart Keskitalo

