Svenska Collieklubben

Protokoll fört vid styrelsemöte 10 i Svenska Collieklubben 2012-12-12
Närvarande:
Margaretha Carlsson
Jan Klerung
Kirsten Wretstrand
Caroline Kax
Jenny Jonsson
Elisabeth Bauer
Anne-Julie Lidström
Anita Braxenholm

Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ordinarie ledamot, ersätter Stellan Tjärnström
Suppleant

Meddelat förhinder: Stellan Tjärnström

Plats: Telefonmöte
Tid: 19.30

§ 122

Mötets öppnande
Ordförande Margaretha Carlsson välkommen och förklarade mötet öppnat.

§ 123

Val av justeringsman
Jenny Jonsson valdes till justeringsman.

§ 124

Godkännande av dagordning
Mötet godkände dagordningen.

§ 125

Föregående protokoll (nr 9/2012)
Protokoll 9/2012 gicks igenom och lades därefter till handlingarna.

§ 126

Postlistan
Sekreteraren fördrog postlistan.

§ 127

Ekonomisk rapport
Fråga om alla ekonomiska rapporter kommit in från lokalområdena.

§ 128

Beslut fattade på styrelselistan
Det har inkommit ansökningar från Västra LO för förtjänsttecken, styrelsen
beslutade att tillstyrka och vidarebefordra till SBK.

§ 129

Motioner samt förslag från styrelsen
Förslag om höjning av medlemsavgiften inför 2014 med 10kr för ordinarie
medlem till 190kr, oförändrat för familjemedlem (120kr) och med 15kr för
utlandsmedlem till 200kr.
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Motion 1 Krav att alla ändringar valphänvisningskraven skall tas på
årsmöte.
Styrelsen föreslår avslag. Suppleant Anita Braxenholm reserverar sig mot
styrelsens förslag.
Utförligt svar presenteras i samband med årsmöteshandlingarna
Motion 2 Om krav för ögon för valphänvisning skall återgå.
Styrelsen föreslår att motionen avslås. Ordinarie ledamot på mötet; Anne-Julie
Lidström, Elisabeth Bauer och suppleanten Anita Braxenholm reserverar sig
mot styrelsens förslag att avslå motionen.
Utförligt svar med statistik presenteras i samband med årsmöteshandlingarna.
Motion 3 Krav ED för valphänvisning.
Styrelsen föreslår att avslå motionen.
Utförligt svar med statistik presenteras i samband med årsmöteshandlingarna
Motion 4 Obligatorisk mätning av collie på utställning.
Styrelsen föreslår avslag. Utförligt svar presenteras i samband med
årsmöteshandlingarna. Statistik från exteriörbeskrivningsprotokoll.
§ 130

Årsmöteshandlingar
Sekreteraren har mailat ut ett underlag med arbetsfördelning till styrelsen.

§ 131

Rapporter
-SBK-konferens med återkoppling av de uppdrag som gavs till rasklubbarna
Ordförande och sekreterare informerande från konferensen. Det har bildats 4
arbetsgrupper som har fått uppgifter de ska se över.
From 2013 ska det på utställning stå med i katalogen vem som är certificerad
utställningsansvarig med namn.
Uppföljningar från konferensen skall ske på organisationskonferensen samt
ras/rus konferensen. Utförligt reportage kommer i nästkommande collieblad.
-Colliebladet, lämnades till posten idag.
-Hemsidan, uppdaterat lite. Årsmötet och konferensen kommer att läggas ut.
-Avelspolicyn, Anita informerar.
-Projekt mentalt sund collie En folder kommer att utarbetas med väldigt enkel
lättförståelig information om mentalindex.

§ 132

Övriga frågor
Uppdatering av kennelregister. Skicka ut en liten påminnelse till kennlarna med
betalningsinformation och om de vill ändra på några av deras uppgifter.

§ 133

Kommande möte
Måndag 14 januari 2013 kl. 19.30.

§ 134

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

Justerare

Ordförande

Caroline Kax

Jenny Jonsson

Margaretha Carlsson
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