Svenska Collieklubben

Protokoll fört vid styrelsemöte 6 i Svenska Collieklubben 2011-06-20
Närvarande:
Margaretha Carlsson
Jan Klerung
Kirsten Wretstrand
Per Lindblad
Ingela Pettersson
Maria Nyman
Elisabeth Bauer
Monika Johansson
Anita Braxenholm

Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Kassör
Vice kassör
Protokollsekreterare
Ledamot
Suppleant, ansluter § 69 kl 20.07
Suppleant

Plats: Telefonmöte
Tid: 20.00
§ 65

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

§ 66

Godkännande av dagordning
Mötet godkände dagordningen.

§ 67

Val av justeringsman
Jan Klerung valdes till justeringsman att jämte ordförande justera protokollet.

§ 68

Föregående protokoll (nr 5/2011)
Protokoll 5/2011gicks igenom och lades därefter till handlingarna.

§ 69

In- och utgående skrivelser (Monika ansluter 20.07)
In- och utgåendeskrivelser gicks igenom. Redovisas i särskild förteckning.

§ 70

Ekonomi
Kassören redogör för ekonomin.

§ 71

Beslut tagna på styrelselistan
Beslutat; Colliebladet, att öka antalet sidor i nästkommande nummer från 28
sidor till 36 sidor.

§ 72

Medlemsmöte Collie-SM
Frågor att ta upp på medlemsmötet: Information om Fas 2 av projektet Mentalt
Sund Collie, information om collieägarutbildningen, avelspolicyn, information
om reviderat RAS, information om kommande enkät gällande pyometra,
förfrågan om vilket intresse man har för ett riksläger.

§ 73

Övriga rapporter
- Kongressen: Kirstens anteckningar gicks igenom.
- Fas 2 av projektet: ansökan för fas 2 ska vara inne sista juni. Per och Katja
arbetar med den.
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- Collieägarutbildningen: Jan redogör för den studiehandledning han ansvarat
för. Anita har gjort sin del av studiehandledning till uppfödarutbildningen.
§ 74

Att göra listan
Att göra listan gicks igenom och reviderades.

§ 75

Domarkonferens
Allt under kontroll. Avstämning under hösten innan konferensen.

§ 76

Avelspolicyn
Anita föredrog avelspolicyns resultat hittills. Vi noterar att långhåriga collies
födda 2009 uppnått målet avseende HD-röntgen. Få korthår har undersökts
hittills.

§ 77

Övriga frågor
- Valphänvisning: Förtydligande avseende informationstexten på hemsidan.
Viktigt att de som anmäler in kullar till valphänvisningen är tydliga och
relevanta samt meddelar förändringar så snart som möjligt. Senast 7 dagar efter
planerad valpning måste resultat meddelas valphänvisare, i annat fall tas kullen
bort.
- Collielägret: litet intresse för riksläger i rallylydnad i Stockholmstrakten. De
flesta av de som är intresserade bor i södra delarna av Sverige.
- Utställningar 2014: Ansökningar om utställningar för 2014 måste in snart.
Information skickas ut till lokalområdena i ett litet LO-nytt. Även förfrågan om
SM-arrangör för 2014
- Grattis-tråd: Kirsten föredrog om vilka alternativ som finns för forum. De
flesta enkla forum har reklam på sina sidor. Rottweilerklubben har ett forum på
sin sida. Jan kollar upp med dem hur den fungerar.
- Brev till de andra rasklubbarna i SBK: Beslutar att skicka skrivelse till övriga
rasklubbar inom SBK. Bearbetas via styrelselistan.

§ 78

Kommande möten
Telefonmöte tisdag 16 augusti 20.00

§ 79

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

Vid protokollet

Ordförande

Maria Nyman

Margaretha Carlsson

Justeras

Jan Klerung
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