Svenska Collieklubben

Protokoll 5/2014 fört vid styrelsemöte i Svenska Collieklubben, 2014-06-24
Plats: Telefonmöte, kl 19.30.
Närvarande:

Alf Oskarson
Jan Klerung
Kirsten Wretstrand
Stellan Tjernström
Anders Svensson
Håkan Dahlbom

Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Kassör
Ledamot
Ledamot

Meddelat förhinder:

Angelica Eklund
Ulla Berg-Persson
Anja Gramner

Ledamot
Suppleant
Suppleant

§46 Mötets öppnande

Ordförande Alf Oskarson hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.
§47 Godkännande av dagordningen

Mötet godkände dagordningen med valberedningstillägget under §57 Övriga frågor
§48 Val av Justeringsman

Anders Svensson utsågs till Justeringsman.
§49 Föregående protokoll

Protokoll 4/2014 gicks igenom och lades därefter till handlingarna.
§50 Genomgång av punkter på:







Att göra listan och loggen:
Sekreteraren föredrar listan och loggen.
Postlistan:
Sekreteraren föredrar listan.
Beslut: 405, Provremissen ska skickas vidare till våra LA. 410, Vi sponsrar
Kroppsvallarna med 100 kr.
Utestående på styrelselistan:
Beslut: Nina Karlsdotter föreslås som examinator för exteriördomare.
Anja Gramner får i uppdrag att utreda hur annonsering på Facebook fungerar.
Beslut på styrelselistan:
Inga.
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§51 Kommittéer och projekt















LA: Jan och Alf
Jan rapporterar.
AVEL och STRATEGI: Alf
Alf rapporterar.
UPPFÖDAR: Håkan
Håkan rapporterar.
MENTAL: Stellan
Stellan rapporterar.
VALLNING: Angelica
Alf rapporterar.
UTSTÄLLNING: Kirsten
Kirsten rapporterar.
HEMSIDAN: Angelica
Ingen rapport.
FACEBOOK: Anja
Ingen rapport.
Beslut: Fråga LA-kommittén vad man vill ha på Facebook respektive hemsidan.
PRIS: Ulla
Ingen rapport.
LA-pärmen: Håkan
Ingen rapport.
Projekt mentalt sund collie: Kirsten
Kirsten rapporterar.
Övrigt
Inget

§52 Rapporter






Collie-SM
Hittills väldig få anmälningar.
Colliebladet
Stängt för nya bidrag till kommande nummer. Collie-SM är det stora inslaget.
Tidningen går till tryck 1:a veckan i augusti.
Hemsidan
Ingen rapport.

§53 Ekonomi




Läget
Kassören rapporterar att ekonomin är god.
Delårsrapport (halvår)
Kassören gör en delårsrapport som revisorerna får för granskning.
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Hantering av Webbshopen
Beslut: Webbshopen stängs ned på hemsidan. Alf och Stellan tar med lagret till
Collie-SM och gamla/utgående artiklar används till priser på Collie-SM.
Frågan om webshopens existens tas upp på medlemsträffen i samband med Collie-SM.
Priskommittén får i uppdrag att fundera på webshopens framtid.

§54 Kommunikationsplanen



Rutiner vid utskick, delgivande styrelsen t.ex.
Beslut: Kopia till sekreteraren på utskick från styrelsen till kommittéer/projekt.
Telefonmöte med centrala LA-kommittén när kommunikationsplanen är klar.

§55 Medlemsträff på Collie-SM



Innehåll
Ordförandens förslag diskuteras.

§56 Verksamhetsmål

De på årsmötet fastlagda verksamhetsmålen diskuteras.
§57 Övriga frågor








Vem skall åka till RAS/RUS-konferensen inkl rasklubbsträff 7-8-9 november?
Ordföranden plus någon mer åker. Sekreteraren finns på plats för utskottets räkning.
NY stående punkt. Vad på detta möte skall meddelas vidare och till vem och vem
ansvarar för det?
Beslut: Personerna som justerar protokollet har ett kort möte när detta är justerat och
går igenom vad som ska ut till vem och vem som ansvarar för det.
IPO-VM – 2 collie till invigningen, betala 300 kr annons hemsidan
Inga collies finns tillgängliga till invigningen. Beslut: 300 kr betalas för annons.
Valberedningen:
Beslut: Vi erbjuder denna (och kommande) valberedningar möjlighet att gå en utbildning. Vi skickar ut SKKs information om valberedningsarbete till valberedningen.

§58a Kommande möten

16/7 kl. 19.00: Telefonmöte.
21/8 kl. 19.00: Telefonmöte.
§58b Mötets avslutande

Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet

Justerare

Ordförande
AO,2014-08-14

Jan Klerung

Anders Svensson

Alf Oskarson

