Protokoll Svenska Kelpieklubbens styrelsemöte 2020-08-18
Närvarande: Renate Hagelin, Annette Rydebrink, Kristina Svanfeldt, Sofia Olsson,
Ann-Sofia Lindgren, Lennart Keskitalo, Cecilia Mårtensson.
Närvarande från aktivitetsområden och kommittéer: Conny Borg och Ewa Myrbrink
Frånvarande: Ida Davidsson och Martti Keskinen,
§1
Mötets öppnande
Ordförande öppnar mötet
§2
Val av protokolljusterare
Lennart Keskitalo och Kristina Svanfeldt
§3
Val av mötessekreterare
Renate Hagelin
§4
Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes
§5
1.
2.
3.
4.

Föregående mötesprotokoll
Angående “köpa kelpie” information - Uppdatering av hemsida pågår och
Instagramkontot är igång.
Hjärtultraljud på SLU - Tas upp under avelskommittén.
Kelpieenkäten - pågår än, låg svarsfrekvens, frågan tas upp under
avelskommittén.
Skrivelsen till SBK angående samarbetet med kroppsvallarna är inskickad.

§ 6 Aktivitetsområdena
§ 6.1
SAO: Bruksdag i Vedema den 22 augusti 2020. En sökgrupp ses och tränar varje
vecka.
BAO: Inga aktiviteter på gång.
ÖAO: Inga aktiviteter på gång.
VAO: Ingen närvarande.
§ 6.2 Ärenden
Inga ärenden
§7

Kommittér

§ 7.1 Vallningskommittén
1. Kelpiecupen i vallning pågår.
2. Upplägget på KM modifieras för att passa deltagare och får bättre. KM hålls i
oktober i samband med ett kelpieläger.
§ 7.2 Avelskommittén
1. Pia Juntunen avgår från avelskommittén med omedelbar verkan på grund av
personliga skäl.
2. Hur ska vi få uppfödarna att engagera sig mer i att nå ut med information om
kelpieenkäten till sina valpköpare? Vi undersöker frågan närmare,
sammanställningen sker i höst.
3. Information och rekommendationer angående inavel. Styrelsen beslutar att
avelskommittén kan komplettera hemsidan med följande text:
Inavelsgrader vid avel
SKK rekommenderar att man inte gör kombinationer med en ökning
inavelsgrad över 6,25% i fem led av stamtavlan vilket motsvarar kusiner. SKK
rekommenderar även att ingen ras bör ha en ökning av inavelsgraden som är
högre än 2,5 % på fem generationer vilket innebär att de absolut flesta
parningar i en liten ras som Australian kelpie bör ligga på under 2,5 % för att
vi ska kunna hålla det. Det är även viktigt att vara medveten om att
inavelsgraden man räknar på fem generationer endast är den ökning av
inaveln under dessa fem generationer, räknar man ännu fler generationer
som kan inavelsgraden bli betydligt högre i vissa fall. Vill du para med en
hund som inte har en fullständig stamtavla i SKK (exempelvis en import) kan
du räkna ut inavelsgradsökningen på fem generationer med hjälp av denna
information från SKK: https://www.skk.se/berakna-inavel. Fullständiga
stamtavlor på alla australian kelpies finns på Meringas pedigree database.

4. Fortsatt kontakt med SLU angående hjärtan. Ann-Sofie har varit i kontakt med
SLU och de vill eventuellt återse alla hundar som var med den 10 januari
2019 i så fall en och en denna gång. Ingen mer info har vi fått för tillfället.
§ 8 Ekonomi
Återigen problem med bluffmail om utbetalningar, förhoppningsvis har vi kunnat
förhindra att det återkommer med hjälp av uppdaterad säkerhet för mailprogrammet.
§ 9 VU-beslut
Inga VU-beslut
§ 10 Arbetsordning
Komplettera med information om kelpieenkäten och uppfödarenkäten under punkten
avelskommittén samt om instagram.
§ 11 Kelpiebladet
Ges ut i september. Efterlysning av material sker inom kort.
§ 12 Hemsidan
Webb/temat behöver uppdateras då det är mycket gammalt och därmed lätthackat.
Sofia kollar med Webmaster Lena Corneliussen och tar fram ett förslag på layout
och kostnad för inköp av ny CMS-plattform.
§ 13 Facebook
Svenska kelpieklubbens facebookgrupp - Inget särskilt har hänt, ansökningarna har
ej prioriterats över sommaren men nu är de godkända eller nekade. Vi efterlyser en
ny headerbild och lägger in text i bilden att gruppen är för SVEKK:s medlemmar
tillsammans med loggan. Tydligare info om att nya valpköpare får ett års gratis
delmedlemsskap.
§ 14 Inkomna skrivelser
Inga inkomna skrivelser
§ 15 Ärenden
Inga aktuella ärenden.
§ 16 Bordlagda ärenden
Inga bordlagda ärenden.
§ 17 Övriga frågor
1. Årets kelpie 2020 - ställs in i sin ordinarie form på grund av hur
tävlingssituationen ser ut just nu. Vi ser över reglerna om det finns tid till det.

2. Webinarium planeras. Det första blir ett webinarium med temat “köpa kelpie”
den 25 augusti som hålls av Renate och Ann-Sofie. Ett webinarium om
mentalitet planeras i oktober och ett webinarium om färggenetik planeras
också under hösten. Exakta datum kommer senare.
3. Instagramansvariga - vi kör paus var tredje vecka. Vi behöver nya ansvariga
från vecka 38 och framåt. Kontot har ca 300 följare nu.
§ 18 Nästa möte
Höstens ytterligare 3 möten bestäms inom kort.
§ 19 Mötets avslutande
Mötet avslutades

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

............................................
Justeras Kristina Svanfeldt

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

