Svenska Collieklubben

Protokoll fört vid styrelsemöte 8 i Svenska Collieklubben 2013-09-26
Närvarande:
Margaretha Carlsson
Jan Klerung
Kirsten Wretstrand
Caroline Kax
Jenny Jonsson
Håkan Dahlbom

Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Meddelat förhinder:
Stellan Tjernström

Kassör

Plats: Telefonmöte
Tid: 19.30

§ 99

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

§ 100

Val av justeringsman
Jenny Jonsson valdes till justeringsman.

§ 101

Godkännande av dagordning
Mötet godkände dagordningen.

§ 102

Föregående protokoll (nr 7/2013)
Protokoll 7/2013 gicks igenom och lades därefter till handlingarna.

§ 103

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

§ 104

Ekonomisk rapport
Genomgång av tidigare utsänd balans och resultatrapport.

§ 105

Beslut fattade på styrelselistan
Styrelsen ansöker om utställning i Jönköping 2016 och står som arrangör så det
blir 5 utställningar och iaf en söder om Stockholm.

§ 106

Rapporter
-Colliebladet. Har gått ut med info till uppfödarna om deadline på bokning av
annons i Handboken. För ofärdiga annonser kommer det tillkomma en kostnad
för hjälp. -Beslutade om en avgift på 100 kr för att få hjälp med sin annons till
Handboken. Kirsten skriver ihop en informationstext om detta på hemsidan.
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-Hemsidan. Har bokat in ett startmöte 7/10-13
-Olika kommittéer: Registerkommittén har rapporterat hd, ed och ögon fram till
24 september. Allt t.o.m sista september kommer med i colliebladet.
Meta rapporterar om kontakt med Sofia Malm /SKK om att Svenska
Collieklubben vill komma med på listan för hd-index. Att ta med nya raser till
HD-index kommer att ske tidigast 2015
-Lo-pärm projektet har tagit fram en ny struktur.
-Kirsten har startat upp en ny projektgrupp för en ny hemsida.
§ 107

Avelspolicyn
Sammanställning t.o.m. 30 september kommer att publiceras i Colliebladet.

§ 108

Projekt mentalt sund collie
Meta informerande om att en artikel kommer att publiceras i colliebladet.

§ 109

Övriga frågor
-Diskussion angående Norra Svealands kontaktpersoner.
-Östra Lo beviljas bidrag för utbildning av mentalfiguranter.
-Uppdrag till Kenneth Niklasson att ta kontakt med Studiefrämjandet angående
bidrag till lokalkostnader i samband med uppfödarmöte i Jönköping.

§ 110

Årsmöte 2014 inkl uppfödarmöte
Arbetet fortskrider.

§ 111

Lo-konferens 2014
Arbetet fortskrider. Plats blir Kydingeholm 8-9 februari 2014.
Uppdrags gav till Caroline och Jan att förbereda agendan.

§ 112

Kommande möte
Tisdag 22 oktober 2013 kl.19.30.

§ 113

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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