Svenska Kelpieklubben
Protokoll styrelsemöte 2021-05-11
Närvarande:
Cecilia Mårtensson, Martti Keskinen, Sofia Olsson, Conny Borg, Annette Rydebrink, Mari
Lindström, Kristina Svanfeldt och Emma Wirblad (kom in lite senare).
Närvarande från aktivitetsområden och kommittéer:
Renate Hagelin
Frånvarande:
Ann-Sofie Lindgren
§1

Mötets öppnande
Mötet öppnas.

§2

Val av protokolljusterare
Mari Lindström och Martti Keskinen.

§3

Val av mötessekreterare
Sofia Olsson.

§4

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs.

§5

Föregående mötesprotokoll
Inga kommentarer gällande föregående mötesprotokoll.

§6

Ekonomi
Uppdatering om vad klubben har på kontot.

§7

Aktivitetsområdena

§ 7.1

Bergslagens aktivitetsområde
Inget att rapportera.

§ 7.2

Södra aktivitetsområdet
Inget att rapportera.

§ 7.3

Östras aktivitetsområde
Försök till möte, för få som kunde delta.
Väntar fortfarande in beslut om utställningen i sommar.
Lite planer/idéer om aktiviteter i höst såsom träffar inom lydnad och vallning. Allt
beror på utvecklingen av pandemin.

§8

Kommittér

§ 8.1

Avelskommittén
a) Ansökan om korningsdiplom från Busligans kennel. Svar inskickad till SBK.
b) Skrivelse från medlem om fertilitet. Svelskommitén har har svarat, se bilaga 2.
Avelskommitén tar upp om vad de kan göra med de verktyg som redan används
inom klubben. Det klubben kan göra är att övervaka situationen under ett par års tid.
Styrelsen godkänner att avelskommitén kompletterar relevanta frågor som berör
fertiliteten. Styrelsen svarar medlemmen.
c) Kelpieenkäten 2020 är klar och ska publiceras på webbsidan.
Avelskommitén förbereder och publicerar Kelpieenkäten 2021 som kommer ligga
publicerad fram till hösten 2021.
d) Svar gällande reseersättning till av ultraljud hjärta på SLU. Se bilaga 4.
Styrelsen godkänner förfrågan om reseersättning.
e) HD-index har diskuterats inom avelskommitén, om det är något som bör
undersökas för hundrasen. Avelskommitén har för avsikt att kontakta SKK för att
undersöka möjligheterna att anpassa kriterierna efter rasens behov. Styrelsen
beslutar att låta Avelskommitén undersöka möjligheterna om HD-index på Australian
kelpie.

§ 8.2

Mentalitetskommittén
a) Rapport om läget inför webbseminarium Mentalitet - del 2, den 17 maj 2021.
Conny och Renate presenter “Analysverktyget för mentalbeskrivningar”. Ett
omfattande verktyg som tar fram överblick via klubbens idealprofil-MH av hundar
inom hundrasen som genomfört MH. Mentalitetskommitén lyfter problematiken kring
MH-beskrivares bedömningar av moment och hur MH-protokoll tolkas i samband
analysverktyget tas upp.

§ 8.3

Vallningskommittén
a) Skrivelse från medlem gällande Kroppsvallarna. Se bilaga 3.
Vallningskommittén förklarar skrivelsens innebörd och problematiken kring
arrangemanget av tävling och prov inom vallningen som arrangeras av Svenska
Kroppsvallarna. Vallningskommittén tar fram en skrivelse till nästa styrelsemöte.

§9

Kommunikation
Kelpiebladet, webbsida, facebook, webbinarium, instagram m.m.
a) Kelpiebladet önskar få presentationer av nya styrelsen och med bilder.
En artikel har Kelpiebladet fått av en medlem om vägen till utbilda en patrullhund.
Redaktören jagar efter material och olika ämnen att skriva om. Styrelsen besluter att
lägga upp en liten “blänkare” på webbsidan om förfrågan kring en artikel. Cecilia
och Sofia börjar sammanställa kring artikelämnen.

§ 10

Inkomna skrivelser SBK/SKK
Inga inkomna skrivelser från SBK/SKK.

§ 11

Rapporter
a) Rapport från mötet RASK 2.0 den 2021-04-25. Conny rapporterar om mötet.
RASK är samarbete mellan rasklubbarna inom SBK. Givande möte för alla
rasklubbar som var med. Nytt möte planeras i slutet av maj. Conny vill fortsätta vara
representant för SVEKK under dessa möten, och Kristina vill också vara med och
delta.
b) Rapport från diskussionsforum av Smålandsdistriktet inför SBK-kongress.
Tagit del anteckningar från diskussionsforum 1 och 2.
c) Rapport SBK-kongressen. Kristina deltog och berättade om den snabba
kongressen.

§ 12

Utgående skrivelser
Inga utgående skrivelser.

§ 13

Ärenden
Inga inkomna ärenden.

§ 14

Bordlagda ärenden
Ingabordlagda ärenden.

§ 15

Övriga frågor
a) Möten inom SBK/SKK med kort varsel. Sekreteraren hos SVEKK skickar ut till hela
styrelsen om vem som kan delta. Den som kan svarar tillbaka.

§ 16

VU-beslut
Inga VU-beslut.

§ 17

Nästa möte
Den 15 juni, klockan 19:00

§ 18

Mötets avslutande
Mötet avslutades.

Sofia Olsson

Sofia Olsson (Jun 6, 2021 07:43 GMT+2)
__________________________________________________
Vid protokollet, Sofia Olsson

Martti
Keskinen (Jun 6, 2021 19:12 GMT+2)
__________________________________________________

Justerare, Martti Keskinen

Mari Lindström

Mari
Lindström (Jun 6, 2021 19:52 GMT+2)
__________________________________________________

Justerare, Mari Lindström

Bilaga 1
Ansökan avser korningsdiplom för: Tik (minst 5 avkommor) Kennelns
Namn: Busligans kennel
Ras: Australian kelpie
Kennelinnehavarens namn: Christina Wåhlin
E-postadress: christina@busligan.se
Kennelinnehavarens adress: Alsters-Nybacka 303, 655 93 KARLSTAD
Reg.nr. avelstik: SE12991/2012
Stamtavlenamn avelstik: Busligans Inka
Reg.nr. avelshane:
Stamtavlenamn avelshane:
1. Reg.nr.: SE23980/2015
1. Stamtavlenamn: Busligans Ricoh
2. Reg.nr.: SE23985/2015
2. Stamtavlenamn: Busligans Fire-Flex
3. Reg.nr.: SE23983/2015
3. Stamtavlenamn: Busligans Nikkor
4. Reg.nr.: SE23982/2015
4. Stamtavlenamn: Busligans Pentax
5. Reg.nr.: SE23979/2015
5. Stamtavlenamn: Busligans Hasselblad

Med vänlig hälsning
Emelie Hörman
Svenska Brukshundklubben
Tävlingsavdelningen
Tel: 08-505 875 17
Tel växel: 08-505 875 00
Postadress: Box.4 123 21 Farsta
Besöksadress: Fryksdalsbacken 20, Farsta

Bilaga 2
Hejsan,
Jag har innan haft en ras som inte är känd för sin goda reproduktion direkt men jag har
aldrig varit med om en hane som inte parar eller tikar som inte vill bli parade. Varit med en
gång om att en tik gått tom på ett tjugotal försök och hört från en kollega om en tik som
vägrade låta sig bli parad. Dvs väldigt lågt antal.
Min första kull på Kelpie gick allt helt enligt regelboken med parningar och valpning men
sedan har jag träffat hanar som inte kunnat och velat para och haft problem med sperman
bla. På detta att min tik nu kastat sina valpar efter en halvdan parning där jag trodde hon
skulle gå tom.
Sett i trådar att flera verkar ha problem med hanar som inte parar, tikar som inte vill bli
parade, vaginalt septum, tikar som går tomma och kastar valpar etc.
Önskar en större genomgång av detta.
Har detta varit ett problem under lång tid eller något nytt? Är det flera problem som inte har
med varandra att göra?
Har vi problem med herpes, vaginalt septum, prostata, sega spermier (har jag också hört
om där det krävdes insemination), missbildade spermier(haft en sådan hane på besök hos
mig även blod i sperman), hanar som inte vågar gå på, hanar som inte får till ordentliga
parningar med häng, tikar som inte vill bli parade etc.
Jag har haft tre andra raser innan där jag varit aktiv med avel och jag har bara varit med om
prostata innan av detta ovan - flera av begreppen och sjukdomarna ovan är
saker/sjukdomar jag hört först om under sista året här med Kelpie. Givetvis kan jag haft tur
innan men undrar om det är något som varit ett problem länge på Kelpie som man ignorerat
för eller är det ett tillfälligt problem som uppkommit nu? Eller är det yttre förändringar och
att flera raser plötsligt har problem just nu?
Hoppas att man aktivt vill gå genom detta och agera i frågan från klubbens sida. Det borde
verkligen vara viktigt och något som gynnar rasen. Vi har oändligt med seriöst folk som vill
ha valp. Vi har goda, friska, trevliga och sunda hundar och en fantastisk ras. Vi borde inte
ha så stort problem med fertiliteten kan jag tycka.
Hört att flera parningar bara detta året inte lett till valpar än de som lett till valpar. Det är en
enormt låg % alltså en bit under 50%.
Är detta som sagt något nytt eller ett gammalt problem som nu kommit till ytan? Är det ens
ett problem? Finns statistik som man kan jämföra med andra raser?
Hoppas på ordentlig genomgång så att vi får svart på vitt hur detta ser ut och vad vi kan
och bör göra för rasens skull.
Mvh Helena Isolde Sundsgård
Etolog och populationsgenetiker
Kennel och Katteri Ooo

Svar från Avelskommiten 2021-05-09
Uttalande angående skrivelse om fertilitet och parningsproblem i rasen
Avelskommittén har tagit upp frågan och föreslår att SVEKK genom avelskommittén vidtar
följande åtgärder:
●

Komplettera kelpienkäten med frågor på området. Detta ger oss möjlighet att bevaka
frågan långsiktigt.

●

Uppmana de som råkat ut för tomma eller resorberande tikar, vaginala septum och
andra fertilitetsproblem att rapportera det via beteende- och
sjukdomsrapporteringen eller direkt till avel@kelpieklubben.se

●

Komplettera uppfödarenkäten med området fertilitet.

Som rasklubb kan vi främst övervaka situationen. Vi kan såklart också uppmana uppfödare
att inte avla på hundar med kända fertilitetsproblem samt att de ska jobba aktivt för att vi
ska bibehålla en så hög genetisk variation som möjligt för att undvika inavelsdepression.

Bilaga 3
Hej,
Behöver er hjälp att stoppa Kroppsvallarnas senaste ”dumma” påhitt.
Bifogar del två på vallanlagsprotokoll som är deras senaste tillägg.
Vilken klubb är intresserad av om hunden ex hoppar över ett hinder eller inte på
vallanlagsprov?
Har en del funderingar runt kelpie och vallning.
Som det är nu finns kroppsvallarna, en märklig organisation där trots att den ska var
rikstäckande det mesta hålls på ett enda ställe.
Med får som inte är invallade på ett sätt som passar våra hundar/ras, dom som får godkänt
är hundar som bara går efter fåren, minsta typ av arbete så sticker fåren.
Dessutom den domare som man använt de senaste tävlingarna har sagt att; kelpie kan inte
valla. Vilket är en mycket tråkig inställning.
Man har enligt uppgift inför senaste regelrevisionen som ska gå igenom nästa år föreslagit
att HWT ska vara bruksmerit på utställning både för vår ras och fler.
Ett prov som görs väldigt få gånger och på ett enda ställe i Sverige.
Skulle också vilja veta vad som hänt med kelpieklubbens skrivelse till SKK angående
kroppsvallarna.
Våran ras hamnar i någon sorts ingenmansvärld vad gäller vallning. Dom kan fortfarande
göra ett VP såklart men till det krävs mycket träning och möjligheter helst till egna får.
Tacksam för feedback från Kelpieklubben
Ewa Karlsson Myrbrink
Vallkomitten

Bilaga 4
Förslag (inkommen från Renate Hagelin):
De som var och gjorde hjärtultraljud på SLU den 10 januari 2019 på grund av tidigare
diagnos, kan nu boka tid för ett uppföljande kostnadsfritt hjärtultraljud på SLU.
Avelskommittén föreslår att kelpieklubben även denna gång ersätter en del av
resekostnaden för de som åker en längre sträcka. Förslag för ersättning till dessa ägare
enligt nedan.
18.5 kr per mil för den delen av resan (per förare i bil) som tur och retur är mer än 20 mil,
dock max totalt 600 kr per förare. Den del av tåg eller bussbiljetter som totalt överskrider
370 kr per resande, dock max 600 kr per resande.
SLU - bakgrundfakta.
Motivering: Att merparten av dessa hundar undersöks igen av samma veterinärer är en
mycket viktig nyckel för att få veta om och i så fall hur vi bör arbeta vidare med frågan om
hjärtan i rasen. Flera av deltagarna har rest rätt långt för att göra dessa undersökningar för
att hjälpa rasklubben med frågan. Totalt blir det ingen stor summa att ersätta då det rör sig
om max 9 hundar men ett par av dessa hundar bor så nära att de inte omfattas av
kriterierna för att få ersättning. Max 4-5000 kr kan det handla om.

