Protokoll nr 13 fört vid styrelsemöte i Svenska Collieklubben, 2015-02-17
Plats: Telefonmöte, kl. 19.00

Närvarande:
Alf Oskarson
Jan Klerung
Kirsten Wretstrand
Stellan Tjernström
Anders Svensson
Håkan Dahlbom
Angelica Eklund
Ulla Berg-Persson
Anja Gramner

Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Kassör
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Suppleant
Suppleant

§150 Mötets öppnande

Ordförande Alf Oskarson hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.
§151 Godkännande av dagordningen

Mötet godkände dagordningen.
§152 Val av justeringsman

Anja Gramner utsågs till att justera protokollet.
§153 Föregående protokoll

Protokoll 12/2014 justerades och lades till handlingarna.
§154 Genomgång av att göra lista, postlista och styrelselista:

Postlista:
1301- Detta ska skickas ut till LA.
1306 - Vidarebefordra till Prov & tävlingskommittén, utställningsansvariga.
1307- Kirsten Wretstrand svarar på detta.
Styrelselista:
Inget att notera.
§155 Kommittéer och projekt

LA
Genomgång av kommande LA-konferens.
Alf Oskarson tar fram en utvärdering.
Vallning
Inget att rapportera.
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Utställning
Förslag till nya utställningsregler är utskickat till LA och svar har inkommit. Ulla BerghPersson sammanställer dessa och tar fram ett förslag att skicka in.
Hemsidan
Inget att rapportera.
Facebook
Lägger kontinuerligt upp information om aktiviteter och annan viktig information.
Pris
Priser är beställda.
Projekt mentalt sund Collie
Projektet har gått ut med en enkät till hundägare 2014 och uppfödare. Svaren ska publiceras i
en separat mental tidning.
Projektets forskare tittar på hur man skulle kunna uppdatera listorna oftare.
Uppfödarkommittén
Vi flyttar uppfödarträffen till den 10/10 tillsammans med colliekonferensen 11/10. Vi behåller
samkväm den 14/3. Alf Oskarson har tillfrågat Hotellet Arlandia om den 10/10. Vi måste
omboka föreläsarna.
Avelsamordning
Diskuterades hur vi skall hantera hälsoenkäten. Avelskommittén får i uppdrag att utreda.
§156 Årsmöte 2015

Kirsten Wretstrand skickar ut information om mål m.m. från förra årets årsmöte.
Stellan Tjärnström tar fram resultat-, balansrapport & information om holmströmsfond.
Vi har fått 4 motioner och det går vi igenom på styrelselistan.
Alla årsmöteshandlingar ska vara klara senast 28 feb.
Staffan Thorman ställer upp som mötesordförande.
Vi måste tillfråga en ny moderator. Förslag är en föreningscoach från distriktet. Jan Klerung
får uppdraget att tillfrågar en moderator.
§157 Colliebladet

Jenny Jonsson och Ingela Pettersson avgår. Nytt folk sökes.
§158 Ekonomi

Vi beslutar att behålla SM-kontot.
Fundera på hur undvika att vi drabbas av förseningsavgifter beroende på att någon fått
ersättning på mer än 999 kr? Stellan Tjärnström tar upp på det LA-konferensen.
Uppdra åt kassören att överföra samtliga LAs pg-konton till SCKs organisationsnummer.
Stellan Tjärnström behöver protokoll för att kunna genomföra detta.
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Behov av att utreda differensen i LA-balanserna mot balansräkningen i SCK. Det stämmer
inte, vi har för lite pengar. Uppdrag till kassören att tillsammans med ordföranden utreda
vidare.
§159 Konferenser och seminarier

Kommande:
Exteriörbeskrivarkonferens
Lathunden-utbildning
Kongressen
§160 Kommande möten

20/2 kl. 19.00, på Gimo, live-möte innan LA-konferensen
14/3 kl. 16.00, på Kilsbergen sporthotell, Ånnaboda, live-möte innan samkvämet.
§161 Mötets avslutande

Ordförande Alf Oskarson tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet

Justerare

Ordförande

Angelica Eklund

Anja Gramner

Alf Oskarson
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