Protokoll Svenska Kelpieklubbens styrelsemöte 2020-09-21
Närvarande: Sofia Olsson, Annette Rydebrink, Lennart Keskitalo, Renate Hagelin,
Ann-Sofie Lindgren och Martti Keskinen
Närvarande från aktivitetsområden och kommittéer: Inga närvarande
Frånvarande: Ida Davidsson, Kristina Svanfeldt och Cecilia Mårtensson, Conny Borg
och Lisbeth Cederberg
§1
Mötets öppnande
Mötet öppnades
§2
Val av protokolljusterare
Annette Rydebrink och Lennart Keskitalo
§3
Val av mötessekreterare
Renate Hagelin
§4
Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes
§5
Föregående mötesprotokoll
Arbetsordningen är uppdaterad med information om kelpieenkäten, uppfödarenkäten
och instagram men inte publicerad än.
§ 6 Aktivitetsområdena
§ 6.1
SAO: Har haft en bruksdag.
BAO: Har inga aktiviteter planerade.
ÖAO: Har en lydnadsdag den 11 oktober på Södra stockholms brukshundsklubb.

VAO: Ej aktivt.
§ 6.2 Ärenden
Inga ärenden
§7

Kommittér

§ 7.1 Vallningskommittén
Ingen representant närvarande.
§ 7.2 Avelskommittén
1. Förslag på ny medlem i avelskommittén, Christina Wåhlin, uppfödare som har
Busligans kennel. Styrelsen beslutade att Christina Wåhlin blir ny medlem i
avelskommittén.
2. Förslag att ta bort “tack för utvärderade kullar” på hemsidan då det är svårt att
uppdatera och hålla uppdaterat. Styrelsen beslutade att sidan tas bort.
3. Avelskommittén planerar ett webinarium riktat mot nya och blivande
uppfödare i rasen under hösten/vintern. Mer information kommer senare.
4. Hjärtultraljud - Uppföljning av hundarna som gjorde hjärtultraljud på SLU i
januari 2019 planeras under hösten, inget datum är bestämt än. När det är
bestämt meddelas aktuella hundägare.
§ 8 Ekonomi
Mycket sparsamt med aktivitet just nu.
§ 9 VU-beslut
Närvaro kongressen 24-25 oktober, Renate deltar på förmiddagen den 24:e. Om
kongressen fortsätter den 25:e så deltar Kristina då.
§ 10 Arbetsordning
Uppdaterade versionen publiceras efter genomläsning.
§ 11 Kelpiebladet
Septembernumret ställs in på grund av för lite material. Nästa nummer kommer i
december.
§ 12 Hemsidan
Uppdatering av tema, vi anlitar YOOtheme för cirka 600 kr per år. Sofia kollar med
webmaster hur bytet ska ske samt hur betalning enklast sker.

§ 13 Facebook
Nya headern med information om att gruppen är för medlemmar i SVEKK verkar ha
fungerat då färre icke SVEKK-medlemmar har ansökt om medlemskap.
§ 14 Inkomna skrivelser
1. Fråga om vi vill annonsera hos hundmagasinet. Vi avstår erbjudandet.
§ 15 Ärenden
1. Rasbroschyren till mässorna - vi ser över stavning, innehåll, layout mm.
Renate lägger upp en länk i FB-gruppen så kollar de som vill och kommer
med förbättringsförslag.
2. Skrivelsen som SVEKK skickade till SBK i juni angående samarbetet med
kroppsvallarna Renate Hagelin (Ordförande) och Ewa Myrbrink
(vallningskommittén) hade ett telefonmöte med SBK angående detta i
torsdags. De ska utreda frågeställningarna vidare och återkoppla till oss.
§ 16 Bordlagda ärenden
1. Plaketter 2020 - Hur ska vi hantera dessa? Frågan bordläggs till i
novembermötet då vi kanske vet mer om hur årsmötet ska arrangeras.
§ 17 Övriga frågor
1. Webbinarium “köpa kelpie” hölls den 25 augusti. Ca 45 deltagare. Utvärdering
är gjord, de flesta är nöjda men några synpunkter finns som vi tar med oss om
det blir något nytt tillfälle.
2. Webbinarium om mentalitet blir den 15 oktober. Detta är för SVEKK:s
medlemmar. Inbjudan synliggörs bättre på hemsidan och mailas ut till
medlemmarna.
3. Webbinarium om färggenetik håller Sofia den 16 november. Detta är för
SVEKK:s medlemmar. Inbjudan synliggörs bättre på hemsidan och mailas ut
till medlemmarna.
4. Ändrade normalstadgar för rasklubb. Vi behöver se över dagordning till
årsmöte samt informera valberedningen. Renate informerar valberedningen.

§ 18 Nästa möte
19 oktober kl. 19.30
§ 19 Mötets avslutande
Mötet avslutades

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

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

……………………………..
Justeras Annette Rydebrink

