Svenska Collieklubben

Protokoll fört vid styrelsemöte 4 i Svenska Collieklubben 2013-05-14
Närvarande:
Margaretha Carlsson
Jan Klerung
Stellan Tjernström
Caroline Kax
Jenny Jonsson
Håkan Dahlbom
Annika Hedner
Alf Oskarsson

Ordförande
Vice ordförande
Kassör (ansluten från § 42)
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Suppleant
Suppleant

Meddelat förhinder
Kirsten Wretstrand

Sekreterare

Plats: Telefonmöte
Tid: 19.30

§ 38

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

§ 39

Val av justeringsman
Jenny Jonsson valdes till justeringsman.

§ 40

Godkännande av dagordning
Mötet godkände dagordningen.

§ 41

Föregående protokoll (nr 3/2013)
Protokoll 3/2013 gicks igenom och lades därefter till handlingarna.

§ 42

Postlistan ink att göra listan
Postlistan föredrogs och att göra listan gicks igenom.

§ 43

Ekonomisk rapport
Ekonomin gicks igenom enligt balans och resultatrapporten som förelåg till
mötet, läget ser stabilt ut.
Det kommer in rätt bra med medlemsavgifter.

§ 44

Beslut fattade på styrelselistan
Ny projektgrupp: Ny hemsida.
Avslagit förfrågan om annons ang. omplacering i CB.
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§ 45

Kennelregister
Vi har fått tillbaka en hel del uppfödare på kennelregistret.
Beslutade att ta bort avgiften från och med nu för att vara med i kennelregistret
på hemsidan och de som redan har betalat in får använda den inbetalningen som
ett tillgodohavande för annons i CB. Mail skall sändas till alla berörda.
Punkten förklarades omedelbart justerad.

§ 46

Informationstext till kullinformatörer
Diskussion ang. samlad text till kullinformatörer gällande mentalitet, exteriör
och hälsa. Förslag via styrelselistan.
Fortfarande saknas det kullinformatörer i vissa lokalområden så arbetet fortsätter
med att hitta lämpliga personer.

§ 47

Rapporter
-Colliebladet ligger på posten och borde komma vilken dag som helst.
-Hemsidan är uppdaterad med årets hundar. Ska kompleteras med korade
hundar.
-Avelspolicyn bordlägges till nästa möte.

§ 48

Kommunikationsplan
Ska skickas ut till lokalområdena.
Kommittédokumentet ska bearbetas lite till innan det skickas ut.
Beslutade att tillskriva berörd person ang. presentation av material, uppgifter ska
finnas på SCK’s informationskanaler, dvs. hemsidan, colliebladet och
hänvisning kan ske via klubbens facebooksida att informations finns tillgänglig
på hemsidan.

§ 49

SBK Kongress
Kongresshandlingar, förbundsstyrelsens förslag 2 och 3 avslås men ger Håkan
Dahlbom mandat att ändra beslutet på plats om nya uppgifter dyker upp.

§ 50

Projekt mentalt sund collie
Information från SKK, de kommer att kalla collieuppfödare till ett möte för
information och diskussion om mentalindex.
Mentalindex för korthår; analyser av de korthåriga colliehundarna som är gjorda
av SLU ser bra ut. Arvbarheter och genetiska parametrar ligger helt i linje med
de som är skattat för långhåren och det är också ett acceptabelt släktskap mellan
korthåren och långhåren.
SLU föreslår en ny avelsvärdering nu under juni månad, så att indexlistor kan
presenteras via hemsida så fort de är klara tillsammans med en förklarande text
eftersom en del indexvärden kan förändras i och med att korthåren får egna
listor.

§ 51

Collie-SM
Förslag till medlemsmöte ska läggas ut på hemsidan.
De från styrelsen som närvarar ansvarar för mötet.
En hel del nya sponsorer kommer in.

§ 52

Övriga frågor
Inga övriga frågor.
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§ 53

Kommande möte
Söndag 9 juni 2013 kl.19.30.

§ 54

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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