Protokoll Svenska Kelpieklubbens styrelsemöte 2020-10-19
Närvarande: Renate Hagelin, Sofia Olsson, Annette Rydebrink, Martti Keskinen,
Ann-Sofia Lindgren, Cecilia Mårtensson,
Närvarande från aktivitetsområden och kommittéer: Conny Borg
Frånvarande: Ida Davidsson, Kristina Svanfeldt, Lennart Keskitalo, Lisbeth
Cederberg, Ewa Myrbrink
§1
Mötets öppnande
Mötet öppnades
§2
Val av protokolljusterare
Martti Keskinen och Sofia Olsson
§3
Val av mötessekreterare
Renate Hagelin
§4
Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes
§5
Föregående mötesprotokoll
Rasbroschyrerna till mässorna - arbetet ännu inte påbörjat, ingen brådska med det
så vi inte har några mässor i närtid. Sofia och Cissi kollar på det med början i
december.
§ 6 Aktivitetsområdena
§ 6.1
SAO: Exteriörbeskrivning 2021 önskas av en uppfödare i området. Planering pågår.
BAO: Ingen aktivitet.

ÖAO: Har haft en lydnadsdag den 11 oktober. Cirka 15 deltagare.
VAO: Ingen representant närvarande.
§ 6.2 Ärenden
§7

Kommittér

§ 7.1 Vallningskommittén
Ingen närvarande
§ 7.2 Avelskommittén
1. Förslag att vi förtydligar att man även kan rapportera in mentala problem till
avelskommittén på samma sätt som sjukdomar och dödsorsak. Förslaget är
att uppdatera namnet och innehållet på den enkäten vi har.
2. Sammanställningen av kelpieenkäten 2020 pågår. Publiceras när den är klar.
§ 8 Ekonomi
Mycket stillsamt på kontot just nu.
§ 9 VU-beslut
Inga VU-beslut
§ 10 Arbetsordning
Den uppdaterade versionen har ännu inte uppdaterats på grund av strul med
hemsidan.
§ 11 Kelpiebladet
Sammanställning pågår, lite mer material kan det fyllas på med. Publiceras om
ungefär 2-3 veckor.
§ 12 Hemsidan
Ny hemsida på gång. Några nya merkostnader tillkommer. Den nuvarande hemsidan
har delvis lagt ner så vi kommer inte åt att uppdatera vissa delar. Förslag att vi byter
till Loopia om de funktioner vi behöver finns. Kostar cirka 1400 kr per år utöver
YooTheme på 600 kr per år. Förslag på ny menystruktur är framtagen.
§ 13 Facebook
Det kommer fortsatt en del som vill gå med som ej är medlemmar i klubben trots
informationen i loggan.
§ 14 Inkomna skrivelser

1. Angående utförandeinstruktion till Moment 10 på MH från Conny Borg förslag att gå tillbaka till den gamla genomförandeanvisningen för moment 10.
Ingen fråga om detta har kommit till oss som rasklubb. Eftersom kamplusten
varierar mellan raser och individer anser våra mentalansvariga att det är
bättre med rörelse under skotten då detta moment inte är till för att utvärdera
kamplusten. Vi skickar en fråga till SBK om hur detta.
2. Inbjudan till grundkurs i anatomi - Sofia Olsson och Ann-Sofie Lindgren går
denna för kelpieklubbens räkning. Den kostar 500 kr per person plus resa,
boende och eventuell litteratur.
3. Information om förslag till uppdaterade championatregler för utställning
(meriterna kompletteras med Mondioring 1 och HWT). Vi har inget att
invända.
§ 15 Ärenden
Skrivelse till SBK angående samarbete med kroppsvallarna - ingen information har
inkommit.
§ 16 Bordlagda ärenden
Inga bordlagda ärenden.
§ 17 Övriga frågor
1. Vi kommer få tillgång till ett Zoomkonto genom SBK till och med 2021. Nästa
möte provar vi Zoom.
2. Webbinarium Mentalitet genomfört den 15 oktober. Utvärdering pågår, hittills
fina omdömen. Lite strul med det tekniska (ljudet) drar ner samt att vissa hade
lite annan förväntan. Uppföljande fördjupade webbinarium efterfrågades.
3. Årsmöte 2021 - vi kollar upp vad som gäller angående att ha ett fysiskt möte.
Vi är sällan många på dessa. Vi kollar upp förslag på plats om det verkar
möjligt att ha ett fysiskt möte.
§ 18 Nästa möte
18 november kl. 19.30
§ 19 Mötets avslutande
Mötet avslutades

Vid protokollet Renate Hagelin

Justeras Martti Keskinen

Justeras Sofia Olsson

