Svenska Collieklubben

Protokoll 6/2014 fört vid styrelsemöte i Svenska Collieklubben, 2014-07-16
Plats: Telefonmöte, kl. 19:00
Närvarande:

Alf Oskarson
Jan Klerung
Kirsten Wretstrand
Angelica Eklund
Anders Svensson
Håkan Dahlbom
Ulla Berg-Persson
Anja Gramner

Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Suppleant
Suppleant

Meddelat förhinder:
Stellan Tjernström

Kassör

§59 Mötets öppnande

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

Mötet godkände dagordningen.
§61 Val av Justeringsman

Ulla Berg-Persson utsågs till Justeringsman.
§62 Föregående protokoll

Protokoll 5/2014 är inte justerat. Det tas upp på nästa styrelsemöte.
§63 Genomgång av att göra lista, postlista och styrelselista:

Att göra listan:
Nya uppdrag:
Anja Gramner får uppdrag att kolla Facebook gällande annonser, om vi kan få betalt eller priser.
Regelrevidering, 1:a omgången. Förslag på bruks, lydnad & rallylydnad.
Ansvariga för regelrevidering: bruks är det Kirsten Wretstrand och lydnad är det Alf Oskarsson.
Anja tar kontakt med Marie-Louise Muhr angående ansvaret över rallylydnaden. Slutdatum sista
augusti.
Diskussionsmöte:
Underlag, det ska vara med en beskrivare med på diskussionsmötena.

Postlistan: - Ingen postlista.
Beslut på styrelselistan: Inga.

Svenska Collieklubben

§64 Kommittéer och projekt
Rapporter:
LA - Inget.
Avel - Inget.
Uppfödare
Tillgänglighet och information till uppfödare diskuterades på collie konferensen.
Kerstin Persson har gett ett förslag till att information till uppfödare ska finnas på en sida i
colliebladet.
Mental - Svar från SBK angående digital MH rapportering är skickade till LA.
Vallning
Angelica Eklund kollar upp Intresseföreningen Kroppsvallarnas arbete samt undersöker möjligheten
att få till ett officiellt vallanlagsprov som Svenska Bearded Collieklubben har.
Utställning - Ansökningar för utställningar 2015 är skickade till LA.
Hemsidan - Projektgruppen tittar vidare på detta under augusti.
FB - Fungerar bra och uppdaterar det som Kirsten Wretstrand skickat samt aktiviteter från LA.
Pris - Inget. Jobbar för fullt att hitta något till kommande årsmöte.
Projekt mentalt sund Collie
Underlag för diskussionsmötena. Nya index kommer efter sommaren.
Det kommer även ny statistik av MI.
§65 Collie SM
Lägesrapport:
Tävlingar och utställning
Anmälda: 8st i brukset & 5st i agility.
Planering av dagarna - Information har utgått via mejl.
Invigningen sker kl 15.00
Behov av funktionärer? Det finns funktionärer.
Katalog - Trycks på Timrå brukshundsklubb.
PM - Det är utskickat.
Domaren (utställning) - Alf Oskarsson tar hand om domaren.
Prisutdelning - Alla foderpriset har kommit, piketröjor mm finns.
Medlemsträff
Runt kl. 14.00 -15.00.
Dagordning:
1. info från styrelsen
2. rasutfallet tom juli
3. frågor
Förslag från Kirsten Wretstrand: info om höstens diskussionsmöten i LA samt regelrevideringen.
Middag lördag - Kirsten fixar ett mejlutskick med info angående medlemsträff, prisutdelning &
middag.
Annat - Vi ska ha ett lotteri och i vinstpotten är det två keramikcollies.
SM 2016 - Stockholm, arrangör Östra LA.
SM 2017 - Inget förslag.
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§66 Colliebladet
Inget att rapportera.
§67 Ekonomi
Stellan Tjärnström har skickat delårsrapport till revisorerna.
§68 Övriga frågor
RAS/RUS-konferensen 7-9 nov, Alf Oskarsson åker men vem mer? Anja Gramner är intresserad men
återkommer med ett besked.
Regelkonferens (någon gång i november). Vi vet ej om det kommer vara fler konferenser för dom
olika sporterna.
IPO VM september, Malmö. Vi behöver två representanter, ett kort & ett långhår.
§69 Kommande möten
21 aug kl 19.00, telefonmöte.
16 sept kl 19.00, telefonmöte
18 okt kl 10.00, Arbetsmöte i Jönköping
Årsmöte i Stockholmstrakten, med uppfödarkonferens dagen innan. 14-15 mars.
§70 Mötets avslutande

Ordförande Alf Oskarson tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet

Justerare

Ordförande

Angelica Eklund

Ulla Berg-Persson

Alf Oskarson

