Svenska Collieklubben

Protokoll (3) fört vid styrelsemöte i Svenska Collieklubben, 2015-04-28
Plats: Telefonmöte, kl 20.00.
Närvarande:

Alf Oskarson
Jan Klerung
Kirsten Wretstrand
Stellan Tjernström
Angelica Eklund
Emma Hult
Anja Gramner
Hanna Rosell
Meddelat förhinder:
Anders Svensson

Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Kassör
Ledamot
Ledamot
Suppleant, tjänstgörande
Suppleant

Ledamot

§28 Mötets öppnande

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

Mötet godkände dagordningen.
§30 Val av Justeringsman

Jan Klerung utsågs till justeringsman.
§31 Styrelsens arbete

Dropbox ska dras igång.
Årshjul, ett förslag har tagits fram.
§32 Föregående protokoll

Bordlägger detta till nästa möte.
§33 Genomgång av att göra lista, postlista och styrelselista:

Genomgång utav att göra listan.
Genomgång av postlista.
Styrelselista: inga beslut tagna.
§34 Kommittéer och projekt

Centrala LA:
Jan Klerung skickade den uppdaterade aktivitetslistan.
Problem med aktiviteter i CB, att visa aktiviteter har missats.
Avelssamordning:
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Planering för Colliekonferensen är igång. Kerstin Widmark tar fram ett förslag till agenda
inom en snar framtid. Alf Oskarson tar fram ett förslag på deltagaravgift.
Ulla Bergh-Persson har tagit fram bilder för att påvisa trånga bett, det ska kompletteras med
bilder på ögon.
Alf Oskarson har tillfrågat Ulla Bergh-Persson & Yvonne Andersson om att ingå i kommittén
men de har tackat nej.
Styrelsen får ta tag i uppfödarträffen.
Vi saknar personer som tar hand om kull-listan & kennelregistret. Hanna Rosell frågar en
person som har tidigare har visat intresse.
Priskommittén:
En person har visat intresse, Anja Gramner skickar denna personen vidare till Erica Svensson
för mer information.
En korningsplakett har gått sönder, beställa ny och skicka. Anders Svensson tar kontakt med
förgående priskommitté angående att beställa en ny plakett.
Vandringspriset för Minnespris till bästa appellhund är trasigt. Stellan Tjärnström kollar upp
om priset går att reparera.
Prov och tävling:
Inget nytt att rapportera.
Colliebladet:
Trycker CB efter Collie SM i Osby. CB vill ha aktiviteter från LA.
Hemsidan och Facebook:
Anita Ahlqvist hjälper till med hemsidan.
Hemsidan ligger för tillfället på http://webshopen.svenskacollieklubben.se
Den ska lanserat senast 31 maj.
Projekt LA-pärmen:
Projektet ska avslutas innan är maj är slut.
Projekt Mentalt Sund Collie:
Arbetar med certifiering av valpkullar.
Mentaltidning kommer ut inom en snar framtid.
§35 Collie SM i Lydnad & Agility, 30-31 maj.

Alf Oskarson beställer foder till Collie SM.
Kirsten Wretstrand och Alf Oskarson kommer att närvara.
Vi kommer inte att ha något informationsmöte på detta Collie SM.
§36 Ekonomi

Stellan Tjärnström har skickat ut en kvartalsbudget och resultat.
CB Handboken: vill ha en lista med alla annonsörer och skickar ut en faktura till dessa.
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Kontotillgång: fråga från Södra Svealand. Stellan Tjärnström tar tag i detta.
§37 Konferenser och seminarier

Alf Oskarson representerar SCK på kongressen.
§38 Övriga frågor

Motioner till kongressen: gås igen på styrelselistan.
Höjd medlemsavgift 2016: Jan Klerung uppdaterar detta i medlemonline.
Högre avgift för ras-mästerskap (en fråga från Dobermann klubben): vi vill att det ska vara
valfritt.
Trippeldiplomet: Anja Gramner har sammanställt svaren från LA. Vi tar detta på
styrelselistan.
§39 Kommande möten

21 maj KL 19.30. Telefonmöte.
21 juni KL 19.30. Telefonmöte.
§40 Avslutande av mötet

Ordförande Alf Oskarson förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Justerare

Ordförande

Angelica Eklund

Jan Klerung

Alf Oskarson

