Svenska Collieklubben

Protokoll fört vid styrelsemöte 10 i Svenska Collieklubben 2013-11-18
Närvarande:
Margaretha Carlsson
Jan Klerung
Stellan Tjernström
Caroline Kax
Jenny Jonsson
Håkan Dahlbom

Ordförande
Vice ordförande
Kassör
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Meddelat förhinder:
Kirsten Wretstrand

Sekreterare

Plats: Telefonmöte
Tid: 20.00
§ 130

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

§ 131

Godkännande av dagordning
Mötet godkände dagordningen.

§ 132

Val av justeringsman
Jenny Jonsson valdes till justeringsman.

§ 133

Föregående protokoll (nr 9/2013)
Protokoll 9/2013 gicks igenom och lades därefter till handlingarna.

§ 134

Inkommande och utgående skrivelser, inkl att göra listan
Inkommande skrivelser och att göra listan bordlades till nästa möte.
Utgående skrivelser;
Styrelsen tillskriver SKK för att få kontaktuppgifter till ägaren för collien med
PRA-diagnosen för att få verifierat att det är rätt diagnos.
DNA test, hantering av resultat från hundar som DNA test på ögon. För
närvarande rekomenderar styrelsen att alla avelsdjur omlyses som vuxna.

§ 135

Beslut fattade på styrelselistan
Inga beslut fattade på styrelselistan.

§ 136

Ekonomi
Resultat och balansräkningen gicks igenom. Kassören påtalade att en del
betalningar för handboken saknas.
Kassören får i uppdrag att påbörja arbetet med budget inför 2014-2015.
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§ 137

Lo konferens
Jan Klerung rapporterade att det har utarbetats en grov planering över hur
helgen.

§ 138

Hälsoenkät
Punkten bordlägges.

§ 139

Rapporter
-Colliebladet Jenny Jonsson rapporterade om att det kommit in mycket material
till Colliebladet så att det räcker även till nästa nummer.
- Projektgruppen för LO-pärm rapportar att arbetet fortskrider.
-Uppfödarkommittén, all kommunikation externt sker genom sekreteraren
enligt kommunikationsplanen.
-Alla utställningsresultat för 2013 är inrapporterad direkt till SKK.

§ 140

Avelspolicyn
Sammanställt tom 30 september, redovisas i colliebladet nr 1/2014 .

§ 141

Projekt mentalt sund collie
Margaretha rapporterade de har blivit inbjuden av Svenska Kelpieklubben för att
informera om mental index i mars 2014.
Det kommer en ny uppdaterad lista med mental index i januari 2014.

§ 142

Årsmöteshandlingar
Diskussioner om att sammanställa årsmöteshandlingarna, sekreteraren mailar ut
arbetsfördelning.

§ 143

Övriga frågor
Anita Ahlqvist och Angelica Eklund vill arrangera Collie Classic Week 2014 i
Svenska Collieklubbens regi för att skapa ett tillfälle för collie-agility ekipage
från olika länder att träffas, träna och tävla tillsammans. Inbjudan kommer att
skickas till collieklubbarna i Norden/Europa och veckan kommer att börja med
kurs med Jenny Damm som instruktör och avslutas med tävling.
Styrelsen har tagit del av budget förslag och beslutar att Anita och Angelica får i
uppdrag att genomföra detta.

§ 144

Kommande möte
Måndag 16 december 2013 kl.20.00.

§ 145

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

Vid protokollet

Justerare

Ordförande

Caroline Kax

Jenny Jonsson

Margaretha Carlsson
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