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§ 97

Möteets öppnand
de
Ordföörande Marggaretha Carrlsson välko
ommen och förklarade mötet öppn
nat.

§ 98

Val av
a justeringgsman
Jan Klerung
K
valddes till justeeringsman.

§ 99

Godk
kännande av
a dagordn
ning
Mötet godkände dagordninggen. Priskom
mmittén lägggs till undeer övriga fråågor.

§ 100

Föreggående prootokoll (nr 6/2012 och nr 7/2012))
Protookoll 6/20122 och 7/20122 gicks igen
nom och laddes därefter till handlin
ngarna.

§ 101

Inkom
mna och uttgående skrrivelser
Postliistan föredrrogs:
Info om
o Nordic Style.
S
Info om
o rasklubbbsmöte och Organisatio
onskonferenns. Anita Brraxenholm
representerar SC
CK både på rasklubbsträ
r
äffen samt konferensen
k
n.
SBK info.
Inkom
mmit 4 st motioner
m
som
m bordläggss för att behaandlas vid senare mötee.
SCK’’s synpunktter på förslaag till regelrrevidering i Rallylydnaaden.

§ 102

Beslu
ut fattade på
p styrelseliistan
Inga beslut
b
fattadde på styrelselistan.

§ 103

Ekon
nomi
Saldoo per 20121023 Pg. 97
9 740,19 krr. Sparkontoo 297 441,12 kr.

Sid
da 1 av 2

Collie SM har genererat till ett överskott till huvudstyrelsen på 17 965 kr. En
avgift för rosettkostnad kommer till.

§ 104

Årsmöte 2013
Preliminärt 16 mars. Meta och Anita bokar lokalen.
Kallelse för årsmötet kommer att finnas med i Handboken.

§ 105

Rapporter
Colliebladet, Kirsten informerade om handbokens planering samt att
hemsidan’s nya sida lanserades 1 okt.
Collie SM 2013 Meta samt Kirsten rapporterade från telefonmötet ang.
planering inför Collie SM 2013.

§ 106

Avelspolicyn
Anita rapporterade att vi får färre kullar med valphänvisning. Fjolårets siffror
var det 40 % som hade valphänvisning och hittills är det 34 % av kullarna som
inte uppfyller kraven för valphänvisning.
Färre ED röntgade hundar än förra året.
Färre långhår som tävlar men lite fler korthår på tävlingsbanorna.
Ca 100 färre registrerade collie i år jämfört vid den här tiden förra året. Men de
flesta brukshundraserna har färre registrerade hundar det här året jämfört med
förra året.

§ 107

Projekt mental sund collie
Meta informerade om att arbetsmaterial i form av en fin Power Point
presentation tagit fram, som ligger till grund för presentation ute bland
lokalområdena, tack till Kirsten som har hjälpt till med layout.

§ 108

Övriga frågor
Beslutades att priskommittén beställer HP /tavlorna till årsmöte 2013-2014. Det
kommer även att delas ut pris till Rallylydnadsmästare på årsmötet.

§ 109

Kommande möten
Tisdag 20 november kl. 19.00.

§ 110

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

Vid protokollet
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Caroline Kax
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Margaretha Carlsson
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