
Protokoll extra årsmöte / medlemsmöte Svenska Working Kelpie Klubben  
3 augusti 2012 Dammåkra matsal.  
 
§ 1. Mötet öppnas  
Ordförande Nils Drakenberg förklarade mötet öppnat.  
 
§ 2. Val av protokollförare 
Till protokollförare valdes Louise Eriksson.  
 
§ 3. Val av justerare 
Till justerare valdes Erik Zetterholm.  
 
§ 4. Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkändes efter komplettering på övrig information a) Egenskapsbeskrivning, 
b) Ataxiforskning, c) WKM 2013. 
 
§ 5. Ekonomisk rapport  
Kassören gav en ekonomisk rapport och klubben har god ekonomi. Det är färre tävlande 
(intäkter) än budgeterat på årets WKM. Kan hända det beror på att vi haft många godkända 
vallhundar och att ägarna därför nyttjar presentkortet.  
 
§ 6. RAS/Avel: diskussionspunkt avelsarbetet 
I det praktiska arbetet – vilka typer av hundar är vi i behov av? Hur är den perfekta 
vallhunden? Vi måste bli medvetna om brister för att kunna jobba med det i avelsarbetet.  
Vilka brister finns och vad finns det för strategier (strategier och prioriteringsordning)? 
Vad var styrkan/bristerna i de 2 första åren av egenskapsbeskrivningarna och de 2 sista åren?  
En del (många?) vill ha protokollen/resultaten nu vad man hittills har. Hur stora är 
förväntningarna av egenskapsbeskrivningen? Önskan finns att man även vill ha uppföljning 
med delrapporter av egenskapsbeskrivningen.  
 
Det är föräldradjuren man tittar på och (inte individen).  
 
Styrelsen ser till att uppkomna önskemål/punkter kommer fram i rapporten.  
 
Grupparbete på avelskonferensen i höst.  
 
§ 7. Övrig information 

a) Egenskapsbeskrivning  
Ströks – se § 6.  

b) Attaxiforskning 
Frågan kom upp om SWKK kan stå för obduktionskostnader då det är viktigt att se 
vilka individer som bär på genen. Frågan får en egen punkt på årsmötet 2013.  

 
 



c) WKM 2013 
Önskemål kom att det skulle försökas förläggas i norra landet, Jämtland Härjedalen. I 
Gamleby har man nöt-SM 2013. Kan man tänkas ha WKM 2014 där?  

 
§ 8. Brategårdens vandringspris 
Inga nomineringar har inkommit.  
 
§ 9. Övriga frågor 
Inga övriga frågor.  
 
§ 10. Mötet avslutas.  
Ordförande Nils förklarade mötet avslutat och tackade för deltagande.  
 
 
 
 
………………………………………….. ……………………………………… 
Louise Eriksson    Nils Drakenberg  
Protokollförare/   Ordförande  
 
 
 
…………………………………………… 
Erik Zetterholm  
Justerare 
 


