Svenska Collieklubben

Protokoll fört vid styrelsemöte 5 i Svenska Collieklubben 2013-06-09
Närvarande:
Margaretha Carlsson
Kirsten Wretstrand
Stellan Tjernström
Caroline Kax
Jenny Jonsson
Håkan Dahlbom

Ordförande
Sekreterare
Kassör
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Meddelat förhinder:
Jan Klerung

Vice ordförande

Plats: Telefonmöte
Tid: 19.30

§ 55

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

§ 56

Val av justeringsman
Håkan Dahlbom valdes till justeringsman.

§ 57

Godkännande av dagordning
Mötet godkände dagordningen.

§ 58

Föregående protokoll (nr 4/2013)
Protokoll 4/2013 gicks igenom och lades därefter till handlingarna.

§ 59

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

§ 60

Ekonomisk rapport
Kassören rapporterade att läget ser bra ut.

§ 61

Beslut fattade på styrelselistan
Dressyrpolicyn är ivägskickad.

§ 62

Rapporter
- Colliebladet rapport om hur upplägget ser ut.
-Hemsidan Beslutade om att tillsätta en projektgrupp som går igenom
hemsidan, vilken information som bör finnas på hemsidan.
-Olika kommittéer
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§ 63

Avgående suppelanter i styrelsen samt kommittéemedlemmar
Det behövs inte väljas in nya suppleanter fram till nästa årsmöte.
Uppmärksamma valberedningen att det blir ett fyllnadsval en suppleant.
Behöver vi hjälp kan vi ta in adjungerade personer till styrelsen.
Vi ser över arbetsfördelningen i kommittéerna.

§ 64

Projekt mentalt sund collie
SKK har kallat collieuppfödare till ett möte, nu är det 15st anmälda.

§ 65

Collie SM
SM-General Kenneth Brorsson har full kontroll och rapporterar via ordförande
eller sekreteraren.
En hemlig gäst kommer att inviga årets Collie SM.
Grillen kommer att tändas på kvällarna på Laholms BK så får man grilla det
man vill, det kommer även att finnas mat för försäljning till grillen.
Förslag till dagordningen till medlemsmötet på lördag 6 juli ligger ute på
hemsidan.

§ 66

Övriga frågor
Projektgruppen för LO-pärmen vill ändra filerna till PDF-dokument istället för
html.
Caroline får u uppdrag att se över länkar på hemsidan för att se vilka som inte
fungerar.
Jan och Caroline bör börja planera för LO-konferensen för nästa år.

§ 67

Kommande möte
Måndag 15 juli 2013 kl.19.30.

§ 68

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

Vid protokollet

Justerare

Ordförande

Caroline Kax

Håkan Dahlbom

Margaretha Carlsson

Sida 2 av 2

