Svenska Collieklubben

Protokoll fört vid styrelsemöte 5 i Svenska Collieklubben 2011-05-24
Närvarande:
Margaretha Carlsson
Jan Klerung
Per Lindblad
Kirsten Wretstrand
Elisabeth Bauer
Monika Johansson
Anita Braxenholm

Ordförande
Vice ordförande
Kassör
Sekreterare
Ledamot
Ordinarie under mötet
Ordinarie under mötet

Meddelat förhinder:
Maria Nyman
Ingela Pettersson

Protokollsekreterare
Ledamot

Plats: Telefonmöte
Tid: 20.00

§ 51

Mötets öppnande
Ordförande Margaretha Carlsson hälsade välkommen och förklarade mötet
öppnat.

§ 52

Godkännande av dagordning
Mötet godkände dagordningen.

§ 53

Föregående protokoll (nr 4/2011)
Protokoll 4/2011gicks igenom och lades därefter till handlingarna.

§ 54

Postlistan
0501 Kontaktpersoner hälsoprojekt. Margaretha Carlsson och Kerstin Persson
har fått i uppdrag att ta kontakt med SLU och de kontaktpersoner som håller i de
specifika hälsoprojekten.
0507 Inloggningsuppgifter för SBK-tävling. Kirsten meddelade att vi ännu
inte fått dessa men att hon varit i kontakt med ansvarige i detta ärende.
0509 Rasklubbsträff. Kirsten meddelade att SBK kan vara rasklubbarna
behjälplig med bl.a. hälsoenkäter.
0512 Tävlingsveterinär och jordbruksverkets regelverk. Enligt de uppgifter
vi erhållit från Jordbruksverket är vårt SM är inte på den nivån att tävlingsveterinär ska tjänstgöra.
0513 Vidarebefordran av vårt reviderade RAS. Bekräftelse har inkommit att
detta har skickats in till SKK för vidare handläggning.
0515 Vallningsläger. Kirsten har skickat denna inbjudan vidare till samtliga
lokalområden.
0516 Rädd collie på utställning. Margaretha besvarar avsändaren och ska även
ta upp detta på domarkonferensen i oktober. Colliens mentalitet finns på SRDlistan.
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0517 Länkar på kennlars hemsidor under LO:s hemsidor. Kirsten får i
uppdrag att besvara avsändaren. Uppfödare med direktlänk på SCK:s
lokalområdessidor måste vara medlemmar i klubben för att få tillgång till denna
tjänst, i lokalområdes nytt nr 2-2011, uppmanas lo att se över sina länksidor.
0518 Frågor om collie. Kirsten får i uppdrag att besvara avsändaren med
information om rasen.
0519 LO-nytt 2 2011. Har gått ut till samtliga lokalområden vecka 20.
§ 55

Ekonomi
Fortsatt god ekonomi. Noterbart att vi backar något på medlemsintäkterna
jämfört med samma period i fjol.

§ 56

Beslut tagna på styrelselistan
Kassören Per Lindblad har fått i uppdrag att teckna nytt bankavtal med Nordea,
vilket ger oss tillgång till en bättre ränta samt bankgiro. Ett Mastercard med
limit för uttag på 10.000 kronor kommer att förvaltas av ordförande.
Ny revidering av RAS är inskickat till SBK-SKK. Ett par förtydliganden finns
med angående källor för vår statistik samt tillägg om valphänvisning.

§ 57

Rapport från kongressen
Kirsten representerade klubben på årets kongress. Se bilaga 1

§ 58

Uppfödarutbildningen
En timplanering inför varje kursavsnitt återstår att ta fram. Ansvariga för varje
del i utbildningen får i uppdrag att snarast inkomma med denna information.

§ 59

Övriga rapporter
Colliebladet; Kirsten meddelar att nästa manusstopp blir den 1 juni och
kommer bl.a. att innehålla aktuellt SM-reportage. Numret är utökat med 4 sidor.
Läger; Elisabeth Bauer gav en lägesrapport angående Rallylydnadslägret på
Kydingeholm. Beslöts att närliggande LO får i uppdrag att sätta in en blänkare
om denna aktivitet på sina hemsidor samt att använda klubbens facebooksida för
att sprida informationen.
Avelspolicy; Anita informerade kort om avelspolicyn. Noterbart att 4
långhårskullar under årets första fem månader har en förälder med kryss i ruta 1
på någon av kontaktbitarna på MH. Beslöts att avsätta en sida i nästa Collieblad
för halvårsrapport samt med påpekande om att detta inte är en acceptabel avel
enligt vårt RAS.

§ 60

Att göra listan
Bordlades, för att tas upp via styrelselistan.

§ 61

Domarkonferensen
Margaretha informerade att planeringen inför konferensen går enligt ritningarna.
En del av hundarna som ska deltaga börjar nu bli klara. Både fel och förtjänster
ska tydligt framgå och ägarna är på förhand informerade om detta. Efter
sommaren planerar Margaretha tillsammans med Ulla Bergh-Persson och
Charlotte Hoier ett telefonmöte.
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§ 62

Övriga frågor
Beslöts att tillstyrka ett förskott på 5 000:- till Södra Svealands LO som i år är
SM-arrangörer.
En informationsfolder om SCK ska mailas ut till de collieuppfödare som är
aktiva men inte är medlem i rasklubben.
2010 års kullar där båda föräldrarna bryter mot mentalrekommendationerna i
vårt RAS ska sammanställas och som tidigare skickas in till SBK/SKK för
kännedom.

§ 63

Nästa möte
Telefonmöte 20/6 kl 20.00

§ 64

Mötets avslutande
Ordförande Margaretha Carlsson tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet

Ordförande

Anita Braxenholm

Margaretha Carlsson

Sid 3(3)

