Svenska Collieklubben

Protokoll fört vid styrelsemöte 3 i Svenska Collieklubben 2012-04-23
Närvarande:
Margaretha Carlsson
Jan Klerung
Kirsten Wretstrand
Carolina Kax
Jenny Jonsson
Anita Braxenholm
Elisabeth Bauer
Ann-Julie Lidström
Meddelat förhinder:
Stellan Tjärnström

Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Ledamot

Plats: Telefonmöte

§ 29

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

§ 30

Godkännande av dagordning
Mötet godkände dagordningen

§ 31

Val av justeringsman
Kirsten Wretstrand valdes till justeringsman.

§ 32

Föregående protokoll (nr 1/2012)
Protokoll 1/2012 gicks igenom och lades därefter till handlingarna.

§33

Inkommande och utgående skrivelser, inkl att göra listan
Postlistan gicks igenom samt att-göra-listan. Kirsten mailar ut den senaste
versionen.

§ 34

Beslut fattade på styrelselistan
Inga beslut är fattade på listan sedan förra mötet.

§ 35

Ekonomi
Ekonomin är fortsatt god.

§ 36

Kommittéer och uppdrag.
Kommittélistan gicks igenom och skall arbetas vidare med.

§ 37

Arbetsordning, uppdragsbeskrivning och lathundar
Sekreteraren mailar ut de lathundar som finns och fördelar de grupper på
hemsidan som behöver uppdateras.
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§ 38

Rapporter
Colliebladet: Kirsten informerade att CB går i tryck den 1 maj.
Rasklubbsträffen; Elisabeth Lindströms redogörelse gicks igenom.
Avelspolicyn; kullarna med nuvarande valphänvisning minskar, exteriörbeskrivna hundar ökar inte. Jenny ges i uppdrag att skriva om exteriörbeskrivning till nästa CB–Nr 4 som trycks efter Collie-SM.

§ 39

Collie SM 2013
Ordförande tar kontakt med Kenneth Brorsson för en lägesrapport.

§ 40.

Kongresshandlingarna
Motion 1-5, avslag Motion 6 tillstyrkes.

§ 41.

Projekt mentalt sund collie
Elisabeth Landfors tillsammans med Per Arvelius deltog på SKK
temautbildning i april. Brukshunden har ett litet reportage angående projektet i
kommande tidning. Projektgruppen planerar ett möte före sommaren för
fortsatta diskussioner angående förslag till kennelregister och valphänvisning.
Projektgruppen återkommer med ett förslag till styrelsen.

§ 42.

Övriga frågor
Frågan om PR-broschyrer och colliefolder diskuterades.
Medlemsformuläret behöver ses över, fungerar inte som det ska.

§ 43.

Nästa möte
Onsdag 30 maj kl. 19.30

§ 44.

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

Vid protokollet

Justerare

Ordförande

Carolina Kax

Kirsten Wretstrand

Margaretha Carlsson
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