Protokoll Svenska Kelpieklubbens styrelsemöte 2020-11-18
Närvarande: Lennart Keskitalo, Renate Hagelin, Martti Keskinen, Sofia Olsson,
Kristina Svanfeldt, Cecilia Mårtensson och Ann-Sofie Lindgren
Närvarande från aktivitetsområden och kommittéer: Conny Borg
Frånvarande: Ida Davidsson, Annette Rydebrink, Lisbeth Cederberg och Ewa
Myrbrink
§1
Mötets öppnande
Mötet öppnades
§2
Val av protokolljusterare
Cecilia Mårtensson och Lennart Keskitalo
§3
Val av mötessekreterare
Renate Hagelin
§4

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes

§5

Föregående mötesprotokoll
1. Kelpieenkäten 2020 - Sammanställningen av kelpieenkäten 2020 är klar men
ej publicerad.
2. Utförandeanvisningar för moment 10 på MH - Mentalansvarig Conny Borg
informerade om hur det går angående ändring tillbaka av
utförandeanvisningarna för moment 10 på MH som SBK planerat att
genomföra vid årsskiftet. Inget mer har hänt i frågan. Frågan drivs även

genom skånedistriktet som ställt ytterligare frågor till SBK för att få ett tydligt
svar på varför det skulle ändras tillbaka.
§ 6 Aktivitetsområdena
§ 6.1
SAO: Planerad rallylydnadsdag den 28 november ställs in på grund av restriktioner
för Covid-19. Den genomförs eventuellt den 13 Mars 2021 istället.
BAO: Medlemsmöte planerat till den 9 januari. Blir eventuellt i Lerviks hundhall om
det går med tanke på restriktioner.
ÖAO: Ingen planerad aktivitet.
VAO: Ingen närvarande.
§ 6.2 Ärenden
Aktivitetsområden kan genomföra digitala medlemsmöten vid behov. Tillgång till
Zoom finns.
§7

Kommittér

§ 7.1 Vallningskommittén
Ingen närvarande.
§ 7.2 Avelskommittén
1. Avelspolicy på hemsidan - Avelspolicyn på hemsidan ändras till
rekommendation och information och flyttas till sidan för rekommendationer
vid avel på nya hemsidan.
2. Uppföljning av hjärtan på SLU - SLU svarar inte på våra kontaktförsök
angående uppföljning av hjärtan på de som kollades i januari 2019.
3. Webbinarium för nya och blivande uppfödare - Webbinarium planeras den
4 januari för uppfödare på grundläggande nivå.
§ 8 Ekonomi
Inget att rapportera.
§ 9 VU-beslut
Vi ersätter frakten av de rättade plaketterna vilket kostar 556 kr.
§ 10 Arbetsordning
Publicering av den uppdaterade versionen har inte kunnat ske i och med strul med
hemsidan.

§ 11 Kelpiebladet
Årets andra och även sista nummer skickas ut inom kort.

§ 12 Hemsidan
1. Ny webbansvarig. Sofia Olsson går in som webbansvarig för nya hemsidan.
Lena Corneliussen blir kvar som webbredaktör och sköter de löpande
uppdateringarna medan Sofia ser till att nya hemsidans programvara tekniska
delar hålls uppdaterad.
2. Uppdatering av texter. Vid framtagning av nya hemsidan uppdateras texter
och en del sidor kommer att slås ihop. Information om väsentliga texter som
uppdateras kommer sammanställas i ett dokument som skickas ut för
genomläsning till styrelsen och sedan VU-beslut innan publicering av nya
hemsidan.
§ 13 Facebook
Inget att rapportera.
§ 14 Inkomna skrivelser
Inga inkomna skrivelser.
§ 15 Ärenden
1. 2019 års plaketter- De rättade plaketterna har nu kommit. De postas av
Maria Fondelius och SVEKK betalar frakten, se VU-beslut.
§ 16 Bordlagda ärenden
1. Plaketter 2020 - Maria Fondelius sköter beställningar och utskick av
plaketter. För att få en plakett skickad till sig så ska beställaren sätta in 50 kr
till SVEKK konto i samband med beställningen.
§ 17 Övriga frågor
1. Årsmöte 2021 - Årsmötet 2021 måste genomföras digitalt enligt riktlinjerna.
Det som är aktuellt för oss är ett så kallat förenklat årsmöte. Information om
detta finns hos SKK. Det kostar 1500 kr. Vi föreslår att ett sådant möte läggs
den 12-14 mars.
SBK kommer också komma ut med information till sina underklubbar, vi
avvaktar den informationen innan vi bokar det förenklade årsmötet.
2. Krav på arbetsmerit för cert på utställning - Angående SKK
utställningskommitté beslut att ta bort kraven på arbetsmerit för Cert för
samtliga raser. Vi har inte fått någon information om detta via SBK ännu. Vi

sätter ihop en skrivelse riktad direkt till SKK angående detta. VU-ebslut fattas
innan den skcikas.
3. Webbinarium om färggenetik - genomfördes den 16 november.
Utvärderingen visar på nöjda deltagare. Sofia kollar intresset för ett tillfälle till.
§ 18 Nästa möte
Sker i slutet av januari, datum bokas inom kort.
§ 19 Mötets avslutande
Mötet avslutades

Vid protokollet Renate Hagelin

Justeras Lennart Keskitalo

Justeras Cecilia Mårtensson

