Svenska Collieklubben

Protokoll fört vid styrelsemöte 12 i Svenska Collieklubben 2014-01-20
Närvarande:
Margaretha Carlsson
Jan Klerung
Kirsten Wretstrand
Stellan Tjernström
Caroline Kax
Jenny Jonsson
Håkan Dahlbom

Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Kassör
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Plats: Telefonmöte
Tid: 19.30
§ 164

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

§ 165

Godkännande av dagordning
Mötet godkände dagordningen.

§ 166

Val av justeringsman
Jan Klerung valdes till justeringsman.

§ 167

Föregående protokoll (nr 11/2013)
Protokoll 11/2013 gicks igenom och lades därefter till handlingarna.

§ 168

Inkommande och utgående skrivelser, inkl att göra listan
Inkommande och utgående skrivelser samt att göra listan gicks igenom.

§ 169

Beslut fattade på styrelselistan
Styrelsen lade till ett förslag till ansökan om förtjänsttecken.
Ang. fråga från medlem att få använda SCK’s logga på ett tjänstetecken,
beslutade att det är ok men samtidigt arbeta fram en manual om hur loggan får
användas i olika sammanhang.

§ 170

Ekonomi
Ekonomi rapport gicks igenom och lades till handlingarna.

§ 171

LA konferens
Anmälningslistan och programmet gicks igenom.
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§ 172

Rapporter
-Colliebladet, bordlades till nästa möte.
-Hemsidan- bordlades till nästa möte.
-Övriga
-Uppfödarträff, beslutade att skicka ut en påminnelse till uppfödarna samt att
förbereda en gemensam skrivelse med dessa till mötet med SKK angående
reglerna för ögondiagnoser i Köpa hund.
-SCK’s facebook-sida har fått en ny layout och kommer att publiceras
omgående.

§ 173

Avelspolicyn
Beslutade att den 31 januari kommer en genomlysning att göras över redovisade
mål gentemot det fastställda rasdokumentet.

§ 174

Projekt mentalt sund collie
Arbetet fortskrider, nya MI listor är beställd och ska publiceras på hemsidan.

§ 175

Årsmöteshandlingar
Arbetet pågår

§ 176

Övriga frågor
Inga övriga frågor

§ 177

Kommande möte
Fredag 7 februari 2014 i Österstöm.

§ 178

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

Vid protokollet

Justerare

Ordförande

Caroline Kax

Jan Klerung

Margaretha Carlsson
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