Svenska Collieklubben

Protokoll fört vid styrelsemöte 13 i Svenska Collieklubben 2013-03-15
Närvarande:
Margaretha Carlsson
Jan Klerung
Kirsten Wretstrand
Stellan Tjernström
Caroline Kax
Jenny Jonsson
Anita Braxenholm

Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Kassör
Ledamot
Ledamot
Suppleant

Meddelat förhinder:
Elisabeth Bauer
Anne-Julie Lidström

Ledamot
Suppleant

Plats: Timrå
Tid: 19.00

§ 168

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

§ 169

Val av justeringsman
Jan Klerung valdes till justeringsman.

§ 170

Godkännande av dagordning
Mötet godkände dagordningen.

§ 171

Föregående protokoll (nr 12/2012)
Protokoll 12/2012 gicks igenom och lades därefter till handlingarna.

§ 172

Inkommande och utgående skrivelser
Sektreteraren fördrog postlistan.

§ 173

Ekonomi
Kassören rapporterade att det inte hänt så mycket. Faktura för colliebladet har
kommit och Scandic konferensfaktura är betalad.
Det har förts över pengar till sparkontot.

§ 174

Beslut fattade på styrelselistan
Beslutat att anmäla Stellan till kursen i föreningsteknik.
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§ 175

Rapporter
- Colliebladet är skickat.
- Hemsidan har uppdaterat statistiken. Skulle behöva investera i ett nytt
hemsideprogram.
- Avelspolicyn ligger på plus på antal HD-röntgade individer jämfört med
samma tid förra året. Det har fötts väldigt få collievalpar än så länge i år.
- Projekt mentalt sund collie/folder. Kommer att tas fram en väldigt enkel folder
om mentalindex.

§ 176

Kommunikationsplan
Kirsten går igenom kommunikationsplanen.
Uppdrag till kassören att formulera ett brev över hur alla förtroendevalda i
klubben ska visa sig själva utåt.

§ 177

Övriga frågor
- SKK’s informationsmöte angående mentalindex där collieuppfödare kommer
att bjudas in att delta. Ordförande återkommer med information när hon vet mer.
- Ungdomsgrupp, lägga ut en förfrågan på Facebook om intresse finns.
Uppdrag till ordförande att kolla med Svensk hundungdom hur man kan
intressera unga.
- Collie-SM. MG event är anlitad för att administrera utställningsanmälningar
till collie-SM 2013 utställningen. SCK ska se till att få ut information om SM:et
på hemsidan med sponsorer så fort som möjligt.
- Bruks-SM, SCK kommer att köpa en loggplats åt Collieklubben och uppdra att
sydöstra lo att ordna en rasmonter.

§ 178

Årsmöte
Kassören föredrog powerpoint över styrelsens förslag.

§ 179

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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