Svenska Collieklubben

Protokoll fört vid styrelsemöte 9 i Svenska Collieklubben 2013-10-22
Närvarande:
Margaretha Carlsson
Jan Klerung
Kirsten Wretstrand
Stellan Tjernström
Caroline Kax
Jenny Jonsson
Håkan Dahlbom

Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Kassör
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Plats: Telefonmöte
Tid: 19.30

§ 114

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

§ 115

Godkännande av dagordning
Mötet godkände dagordningen.

§ 116

Val av justeringsman
Stellan Tjernström valdes till justeringsman.

§ 117

Föregående protokoll (nr 8/2013)
Protokoll 8/2013 gicks igenom och lades därefter till handlingarna.

§ 118

Inkommande och utgående skrivelser, inkl att göra listan
Inkommande och utgående skrivelser och att göra listan gicks igenom.

§ 119

Beslut fattade på styrelselistan
Inga beslut fattade på styrelselistan.
Utställningsprogram 2016 fastställdes.

§ 120

Ekonomi
Kassören får i uppdrag att kontakta banken för att göra en översyn ang.
tillgänglighet för huvudstyrelsen kassör att få access till lokalområdenas konton.

§ 121

Lo konferens
Jan, rapporterade om olika kontakter inför programmet till lo konferensen

§ 122

Hälsoenkät
Styrelsen beslutade om att se positivt på den hälsoenkät som SBK erbjuder,
uppfödarkommittén kompletterar med några ras specifika frågor.
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§ 123

Rapporter
-Colliebladet Kirsten rapporterade om att ungefär samma antal annonser som
förra året, men vill gärna att fler hjälper till med fler kommersiella annonsörer.
-Hemsidan Kristen rapporterade att de har haft ett startmöte, utkast kommer att
presenteras.
-Olika kommittéer Inga övriga rapporter.

§ 124

Avelspolicyn
Sammanställt ögon, hd samt ed fram till sista.

§ 125

Projekt mentalt sund collie
Margaretha rapporterade om fortskridande arbete.

§ 126

Årsmöteshandlingar
Kirsten skickar ut en arbetsfördelning, motion bordlägges till nästa möte.

§ 127

Övriga frågor
Diskussioner om SKK:s sida köpa hund.se, styrelsen har blivit uppmärksammad
på att kullar hanteras olika, dvs kullar vars föräldradjur som har ej kända resultat
presenteras varvid kullar med något föräldradjur med kraftig CRD ej
presenteras, styrelsen ser mycket allvarligt på detta och har begärt ett
förtydligande från SKK:s avelskommitté, risken kan finnas att uppfödare låter
bli att ögonlysa sina avelsdjur.
En PRA diagnos har registrerats på avelsdata, styrelsen undersöker för att bringa
klarhet om det är fel diagnostiserat.

§ 128

Kommande möte
Måndag 18 november 2013 kl.20.00.

§ 129

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

Vid protokollet

Justerare

Ordförande

Caroline Kax

Stellan Tjernström

Margaretha Carlsson
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