Svenska Collieklubben

Protokoll fört vid styrelsemöte 7 i Svenska Collieklubben 2011-08-16
Närvarande:
Margaretha Carlsson
Jan Klerung
Kirsten Wretstrand
Per Lindblad
Maria Nyman
Elisabeth Bauer
Monika Johansson
Anita Braxenholm

Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Kassör
Protokollsekreterare
Ledamot
Suppleant, går in som ordinarie för vice kassör
Suppleant

Meddelat förhinder:
Ingela Pettersson

Vice kassör

Plats: Telefonmöte
Tid: 20.00

§ 80

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

§ 81

Godkännande av dagordning
Mötet godkände dagordningen med tillägget § 92 Kommande möten.

§ 82

Val av justeringsman
Kirsten Wretstrand valdes till justeringsman att jämte ordförande justera
protokollet.

§ 83

Föregående protokoll (nr 6/2011)
Protokoll 6/2011gicks igenom och lades därefter till handlingarna.

§ 84

In- och utgående skrivelser
In- och utgående skrivelser gicks igenom. Redovisas i särskild förteckning.

§ 85

Ekonomi
Kassören redogör för ekonomin.

§ 86

Beslut tagna på styrelselistan
Beslutar att tillstyrka Anita Whitmarsh vidareutbildning till domare på långoch korthårig collie om hon uppfyller rasklubbens krav.

§ 87

Övriga rapporter
- CB Handboken: Redaktionen påminner om text till CB 1 nov. manusstopp.
- Hemsidan: Översyn av webbshop och hemsida.
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- Pyometraprojektet: Info om att en del enkäter har redan kommit in. Av de
relativt få svarsunderlagen hittills, kan man se en tendens att collietikar drabbas
av pyometra i hög grad (ca 50%). Målsättningen är att ca 300 svarsenkäter
kommer in.
- Avels- och uppfödarkommittén: Info om att en katalogisering av
ögondiagnoser kommer att påbörjas under hösten.
§ 88

Att göra listan
Att-göra-listan gicks igenom och reviderades.

§ 89

Domarkonferens
Margaretha rapporterade om att arbetet fortskrider.

§ 90

Avelspolicyn
Anita föredrog avelspolicyns resultat hittills. Vi noterar att långhåriga collie
födda 2008 uppnått målet avseende HD-röntgen. Det ligger en eftersläpning från
SBK vad gäller mentalbeskrivna hundar under 2011. Tyvärr ser vi att korthårens
mentalitet försämrats de senaste åren. Färre antal korthår som deltar i tävlingar,
prov och undersökningar. Diskussion kring vad man kan göra för att vända
trenden, bland annat publicera en notis i colliebladet.

§ 91

Övriga frågor
- Collie SM frågor: Priskommittén får i uppdrag göra en översyn över priserna
som delas ut på årsmötet, eftersom en ny gren tillkommit, rallylydnad. Även på
SM måste vi ha en översyn av SM-vinnare och rasmästare map. Rallyn.
Under SM-fliken i LO-pärmen behöver även finnas lathundar som hjälpmedel
till arrangörerna för att underlätta organisatoriskt. Förslag om att de som precis
genomfört ett SM har någon utvärdering som dokumenteras vidare till nästa års
arrangör. Fortsättningsvis behöver vi döpa om SM, med tanke på Jordbruksverkets regler gällande Svenska Mästerskap.
- Kennelregistret: Diskussion kring om alla delägare i kenneln måste vara
medlem i SCK för att få stå med i kennelregistret. Beslutar att endast en av
delägarna måste vara medlem i SCK för att få stå med i kennelregistret. Samma
regler gäller även för valphänvisningen. Denna punkt anses omedelbart justerad.
Information om detta uppdateras på aktuella sidor på hemsidan samt skickas ut i
nästa LO-nytt.
- Grattistråd: Översyn av teknisk lösning.

§ 92

Kommande möten
Telefonmöte måndag 26 september 19.30

§ 93

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

Vid protokollet

Justerare

Ordförande

Maria Nyman

Kirsten Wretstrand

Margaretha Carlsson
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