Svenska Collieklubben

Protokoll fört vid styrelsemöte 9 i Svenska Collieklubben 2011-11-07
Närvarande:
Margaretha Carlsson
Kirsten Wretstrand
Per Lindblad
Maria Nyman
Elisabeth Bauer
Anita Braxenholm

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

Meddelat förhinder:
Jan Klerung
Ingela Pettersson
Monika Johansson

Vice ordförande
Vice kassör
Suppleant

Plats: Telefonmöte
Tid: 19.30

§ 108

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

§ 109

Godkännande av dagordning
Mötet godkände dagordningen med tillägget §119 Kommande möten.

§ 110

Val av justeringsman
Elisabeth Bauer valdes till justeringsman att jämte ordförande justera
protokollet.

§ 111

Föregående protokoll (nr 8/2011)
Protokoll 8/2011gicks igenom och lades därefter till handlingarna.

§ 112

In- och utgående skrivelser
In- och utgåendeskrivelser gicks igenom. Redovisas i särskild förteckning.
IN0904 Utskick från valberedningen till FS. Förslag till synpunkter som
efterfrågats av valberedningen skickas in till valberedningen , SCK föreslår
Ionie Oscarsson till ledamot i FS. IN0906 Kommunikationsbrev från Avel &
hälsa innehåller en hel del nyheter inom flera olika områden. Informationen
läggs ut dels som blänkare i colliebladet samt på hemsidan , relevant
information uppdateras på varje enskild websida.
IN0907 Motioner -bordläggs.
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IN0909 Förberedande exteriörbeskrivarutbildning - beslutar att anmäla två
deltagare.
IN0913 beslutar att vidarebefordra inbjudan till hälsokonferens Hund & Hälsa
till lämplig kandidat i något närliggande lokalområde (i närheten av Linköping).
Sista anmälningsdag 10 november. IN0914 bordläggs. IN0915 Inbjudan till
SBKs organisationskonferens samt Utskottet för Avel och hälsas rasklubbsmöte.
Beslutar att anmäla Ordf. och Anita till rasklubbsmötet. Elisabeth Landfors
tillfrågas om hon kan delta i Organisationskonferensen. IN0917 Fråga från
Bouvierklubben till övriga rasklubbar inom SBK hur de ställer sig till de nya
avgifterna och arvodena. Diskussion angående de nya avgifterna. Styrelsen inser
att avgifter och arvoden behöver justeras, SCK befarar att antalet beskrivna
hundar kommer att minska och att vissa mål i RAS därmed kommer bli i de
närmaste omöjliga att uppfylla. Uppdrag ges till ordf. och Anita att skriva ett
förslag för att svara de andra rasklubbarna. IN0920 Motion - bordläggs. IN0921
Annonsering i hundsport – rasklubbsannons, otydlig information från SKK,
sekr. får i uppdrag att begära in ett förtydligande.

§ 113

Ekonomi
Kassören redogör för ekonomin som är fortsatt god och att prognosen tyder på
ett positivt resultat.

§ 114

Beslut tagna på styrelselistan
Beslutar att tillstyrka Martin Johanssons vidareutbildning till domare på långoch korthårig collie eftersom han uppfyller rasklubbens krav. Beslutar att
Närke-Västmanland får ha sitt årsavslut i januari förutsatt att de skickar in den
ekonomiska redovisningen under november. Beslutar att trycka upp bildekaler
med SCKs logotype.

§ 115

Övriga rapporter
- CB Handboken: Vi har fått tillstånd att publicera artikeln om Mentalt Sund
Collie som fanns med i Hundsport Special i CB. Arbetet med handboken pågår.
- Lo-konferensen: Ett program för lo-konferensen förbereds. Datum publiceras i
CB Handboken.
- Årsmötet: Lokal är bokad 31/3 Boglösa bygdegård, Enköping . Stugor till
styrelsen är bokad på närliggande camping. Arbetsmöte inplaneras samma helg.

§ 116

Att göra listan
Bordläggs. Revideras via styrelselistan.

§ 117

Avelspolicyn
Anita föredrog avelspolicyns resultat hittills. En ny funktion i lathunden
möjliggör ytterligare utvärderingar om man har klara mål. Beslutar att redovisa
antalet ED-röntgade i det kortsiktiga utvärderingsdokumentet.
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§ 118

Övriga frågor
- Brev och frimärken: SCK ska i nuläget inte skicka föreningsbrev eftersom vi
har så pass få utskick.

§ 119

Kommande möten
Telefonmöte måndag 5 december 19.30

§ 120

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

Vid protokollet

Ordförande

Maria Nyman

Margaretha Carlsson

Justeras

Elisabeth Bauer
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