Svenska Collieklubben

Protokoll fört vid styrelsemöte 7 i Svenska Collieklubben 2012-09-16
Närvarande:
Margaretha Carlsson
Jan Klerung
Kirsten Wretstrand
Stellan Tjernström
Jenny Jonsson
Anita Braxenholm

Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Kassör
Ledamot
Ledamot

Plats: Telefonmöte
Tid: 19.00

§ 83

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

§ 84

Val av justeringsman
Jenny Jonsson valdes till justeringsman.

§ 85

Godkännande av dagordning
Mötet godkände dagordningen.

§ 86

Föregående protokoll (nr 6/2012)
Protokoll 6/2012 bordlades.

§ 87

Inkommande och utgående skrivelser
Inkommande och utgående skrivelser gicks igenom. Mötet uppmanades att
hjälpa valberedningen att fundera på lämpliga personer till FS.
Förslaget för Regelrevideringen av Rallylydnaden godkändes.

§ 88

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

§ 89

Ekonomi
Stellan informerade. Fortsatt solid ekonomi. 55031:- på PG och 2244:- i kassan.

§ 90

Årsmöte 2013
Sundsvall står på tur. Diskuterade lämpliga datum. Preliminärt 16 mars.
Meta och Anita får i uppdrag att hitta möteslokal.

§ 91

Rapporter
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Colliebladet
Hemsidan
Arbetet med Handboken är i full gång, kommer att innehålla ca 100 sidor.
Flera reportage och artiklar som fått stå tillbaka ska in i detta nummer.
Hemsidan får en delvis ny layout fr.o.m.1 oktober.
§ 92

Avelspolicyn
Den kort och långsiktiga utvärderingen av avelspolicyn fanns för påseende inför
mötet. Antalet registreringar har sjunkit jämfört med samma tid ifjol. Inget som
är specifikt för vår ras, samma utveckling syns hos många andra bruksraser.
Anita informerade om att antalet höftledsröntgade långhår tyvärr minskar i år.
Dysplasisiffran ligger för närvarande på utmärkta 12%. MH-beskrivna i årskull
2011 ligger på 13% och det får anses vara en ganska låg siffra. Anita
återkommer till styrelsen med utvärdering av vad som kan ligga bakom detta.

§ 93

Projekt mentalt sund collie
Nya listor, katalogiserade i bokstavsordning för tikar och hanar finns nu på
hemsidan under Mentala Index.

§ 94

Övriga frågor
Svenska collieklubben ska fortsätta annonsera i ICS (Internationella Collie
Society) Annonsen ska skickas in snarast.
Endast fyra collieutställningar är ansökta för 2015. Undersöker om det går att
utöka med ytterligare en. Förslagsvis i Smålands trakten.
Collie-SM 2013 i Laholm diskuterades. Ett telefonmöte med KB behöver hållas
omgående för att dra upp riktlinjerna.
Beslöts att ett exemplar av collieklubbens raskompendium ska skickas till varje
LO. Detta material behövs för anatomidelen i Collieägareutbildningen.

§ 95

Kommande möte
Tisdagen 23 oktober kl. 19.00

§ 96

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

Vid protokollet

Justerare

Ordförande

Anita Braxenholm

Jenny Jonsson

Margareta Carlsson
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