Svenska Kelpieklubben
Protokoll styrelsemöte 2021-09-21
Närvarande:
Ann-Sofie Lindgren, Annette Rydebrink och Mari Lindström, Martti Keskinen, Sofia
Olsson, Conny Borg, Kristina Svanfeldt, Emma Wirblad och Cecilia Mårtensson
Frånvarande:
§1

Mötets öppnande
Mötet öppnas.

§2

Val av protokolljusterare
Emma Wirblad och Annette Rydebrink.

§3

Val av mötessekreterare
Sittande.

§4

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs.

§5

Föregående mötesprotokoll
Godkänner föregående mötesprotokoll.

§6

Ekonomi
a) Info kommer om ekonomin 28 september iom styrelsemötet blev
framflyttat från 28 september till 21 september. Vi tar upp kring kort
betalningsfrist från Svenska Kroppsvallarklubben. SVEKK’s kassör kollar upp
detta med berörda personer.

§7

Aktivitetsområdena

§ 7.1 Bergslagens aktivitetsområde
a) Inget att rapportera.
§ 7.2 Södra aktivitetsområdet
a) Inget att rapportera.
§ 7.3 Östras aktivitetsområde
a) Inget att rapportera.
b) Susanna Uusitupa-Kärppä har sagt ja att döma på kelpiespecialen 2022.
§8

Kommittér

§ 8.1 Avelskommittén
a) SLU vill vänta med möte till de har sett en större del av de som skulle följas
upp. Möte med SLU sker längre fram i höst.
b) Uppföljning av inrapporterade hjärtfel till uppfödareenkäten?
Sekreteraren tar detta med avelkommitén till nästa möte.
§ 8.2 Mentalitetskommittén
a) Kommitten har svarat på enkäten gällande MT 2007/2017. Inväntar
uppföljning kring enkätsvaren från SBK. Sammankallande från
mentalitetskommitén är kallad till möte 23 augusti kring genomgång av
svaren från enkätundersökningen. Conny berättar kring sammanställningen
och informerar att RAS/RUS konferansen kommer till stor del handla om MT
2017.
§ 8.3 Vallningskommittén
a) NHAT 4 september på Mårtensby Gård i Almunge genomfördes och det
var 7 st Australian kelpies som deltog, alla godkända.
§9

Kommunikation
a) Inget att rapportera.

§ 10

Inkomna skrivelser SBK/SKK
a) Inga inkomna skrivelser.

§ 11

Rapporter
a) Enkätsvar uppfödare och hundägare, kommit in till styrelsen.
b) Rapport från RASK-möte 19/9. Conny rapporterar om mötet. Lyfter bland
annat om de utmaningar som funnits kring Lathunden. Buggfix kommer
göras av ansvariga och utbildning inom lathunden kommer under hösten.
Stort fokus kring olika utbildningar inom SBK/SKK i framtiden. RASK blivit
stort och förslag på skapa områden som utställning med mera för att få
bättre struktur inom RASK.
RASK önskar få ta del av rasfolder från respektive rasklubb inom SBK.
SVEKK har rasfolders sedan tidigare som används under bla. MYDOG och
Stockholms decemberutställning. Styrelsen tar med folders till
RAS/RUS-konferansen.

§ 12

Utgående skrivelser
-

§ 13

Ärenden
-

§ 14

Bordlagda ärenden
-

§ 15

Övriga frågor
a) Hantering av nya medlemmar, forsättning.
Kassör har tagit fram tidigare beslut kring hantering av gratis 1 års
medlemskap för nya kelpieägare, med info om att detta skulle prövas 1-2 år
och sedan utvärderas. Någon utvärdering har inte skett.
Antal av de som sökt denna typ av medlemskap sedan sekreteraren började
registrera nya medlemmar till SBK: juli 8 st, augusti 5 st, september 5 st.
Styrelsen beslutar att fortsätta och göra en uppföljning under slutet av 2022.
Sekreteraren tar i detta.
b) Förfrågan om Ras- och Specialklubbstorget under MyDOG 2022 den 6-9
januari 2022. Sista anmälan är 30 oktober. Ska SVEKK delta?
SVEKK går ut med frågan på Medlem Online och FB-grupp om finns någon
som vill ansvara för hålla i rasmontern för SVEKK på Mydog. Styrelsen tar
beslut nästa möte om klubben ska vara med.
Sekreterare lägger ut blänkare.

c) Kassören tar upp problem med spam-mail. Sekreteraren tar kontakt med
berörd person kring detta.
d) Frågan om status kring SVEKK’s skrivelse gällande Svenska
Kroppsvallarklubben togs upp. Sekreteraren kollar status från SBK/SKK.
§ 16

VU-beslut
a) VU-beslut 2021-09-14 om att sammankallande i avelskommitten deltar på
RAS/RUS-möte den 15-17 oktober.

§ 17

Nästa möte
Nästa möte blir tisdagen den 19 oktober 2021, kl. 19:00.

§ 18

Mötets avslutande
Mötet avslutas.
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