Protokoll Svenska Kelpieklubbens styrelsemöte 2021-01-18
Närvarande: Cecilia Mårtensson, Annette Rydebrink, Renate Hagelin, Martti
Keskinen, Kristina Svanfeldt, Lennart Keskitalo och Sofia Olsson
Närvarande från aktivitetsområden och kommittéer: Ewa Myrbrink och Conny Borg,
Frånvarande: Lisbeth Cederberg, Ann-Sofie Lindgren, Ida Davidsson
§1
Mötets öppnande
Mötet öppnades
§2
Val av protokolljusterare
Lennart Keskitalo och Annette Rydebrink
§3
Val av mötessekreterare
Renate Hagelin
§4
Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes
§5
Föregående mötesprotokoll
Inget togs upp.
§ 6 Aktivitetsområdena
§ 6.1
SAO: Verksamhetsplan och verksamhetsberättelse inskickad till huvudstyrelsen för
publicering på hemsidan. Inget möte kommer hållas i dagsläget. Behåller ansvariga i
aktivitetsområdet men samma ansvarsområden.
BAO: Ingen aktivitet planerad i närtid men eventuellt några MH:n senare under 2021.
Det årliga medlemsmötet ställdes in. Behåller ansvariga i aktivitetsområdet men
samma ansvarsområden.

ÖAO: Planerar ett möte med ansvariga. Utställningen 2022-08-06 är godkänd av
SKK.
VAO: Ingen aktivitet.
§ 6.2 Ärenden
Inga ärenden
§7

Kommittér

§ 7.1 Vallningskommittén
Fler olika aktiviteter planeras under 2021: vallanlagstest, kelpiecupen i vallning, KM i
vallning och vallningsläger.
§ 7.2 Avelskommittén
Uppfödarenkäten 2021 - Avelkommittén diskuterar upplägg för 2021.
§ 8 Ekonomi
Handkassor till bokföringen 2020 - Handkassa för huvudklubben (konto 1910) och
butiken (konto 1917) har ej använts på många år. Några kontanter överlämnades
aldrig när Renate blev kassör 2015. I dessa kassor finns det bokfört 280,5 respektive
300 kr i samtliga balansrapporter åtminstone sen 2014. Handkassa för Östra (700 kr)
kan ej heller återfinnas. Styrelsen beslutar att dessa nollas i bokföringen 2020 och
bokförs som - Övrig ej avdragsgill kostnad.
§9

VU-beslut
1. Skrivelse angående MH-utförande och bedömningar - har skickats till
SBK. Avel och hälsa meddelar att de har fått skrivelsen och ska hantera den
framöver. Konferens för mentaldomare planeras men de ser om det finns mer
att göra. Bilaga 1.
2. Uppdaterade texter på nya hemsidan - beslutade enligt bilaga 3.
3. Skrivelse angående krav på arbetsmerit för CERT - skickad till SKK och
publicerad. Bilaga 2.

§ 10 Arbetsordning
Inget nytt.
§ 11 Kelpiebladet
Planeras senare i vår.
§ 12 Hemsidan
Nya hemsidan är publicerad. Webbinariet där Sofia visade hemsidan den 12 januari
var uppskattat. Fortsatt utveckling av innehåll och funktion pågår. E-postadresserna
flyttades i helgen. Den gamla hemsidan sägs upp.

§ 13 Facebook
Ingen större aktivitet, en del nya medlemsförfrågningar som hanteras när tid finns.
§ 14 Inkomna skrivelser
1. Inbjudan till digital regelrevideringskonferens - Rallylydnad, lydnad och
bruks. Ann-Sofie Lindgren deltar på bruksdelen.
§ 15 Ärenden
1. Årsmötet 2021 - genomförs som ett digitalt förenklat årsmöte den 12-14
mars. Kallelsen till årsmötet skickas så snart som möjligt tillsammans med av
styrelsen föreslagen rambudget.
2. Webbinarium inför årsmöte - Den 7 Mars ordnar styrelsen ett webbinarium
med information inför årsmötet och annan information som inte kommer
kunna tas i och med det förenklade årsmötet.
§ 16 Bordlagda ärenden
Inga
§ 17 Övriga frågor
1. Instagram och kelpiebladet för uppfödare - Uppfödare får frågan om de vill
ha inlägg upplagda på instagram och svara på frågor till artiklar till
kelpiebladet.
§ 18 Nästa möte
Årsmöte 12-14 mars 2021.
§ 19 Mötets avslutande
Mötet avslutades
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Vid protokollet Renate Hagelin

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

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

