Protokoll från styrelsemöte nr 9, 2016-01-20
Tid:19.00-21.30
Plats: Telefon

Närvarande:
Alf Oskarson ordförande
Stellan Tjärnström kassör
Jan Klerung vice ordförande
Hanna Rosell ledamot
Anders Svensson ledamot - anslöt vid punkt 120
Anja Gramner tjänstgörande suppleant
Emma Hult tjänstgörande suppleant

Meddelat förhinder:
Kirsten Wretstrand sekreterare
Angelica Eklund ledamot

§116 Mötets öppnande
Alf Oskarson förklarade mötet öppnat.

§117 Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.

§118 Val av justeringsman
Jan Klerung valdes till justeringsman.

§119 Föregående protokoll
Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna.

§120 Genomgång av att göra lista, postlista och styrelselista
Att göra-listan gicks igenom.
Postlistan gicks igenom.
Styrelselistan gicks igenom.

§121 Prioriterade mål för 2015 tagna på årsmötet
Målen gicks igenom.

§122 Kommittéer och projekt
Colliens utveckling





HD index: text skall in på hemsidan om att HD-index endast kommer att publiceras på
Avelsdata. Inga listor med HD-index kommer att tas fram. När MI-index kommer in på
Avelsdata kommer även de listorna försvinna. Det är viktigt att poängtera att SCK står
bakom information på hemsidan och den officiella Facebook-sidan. Vad människor
väljer att publicera på andra sidor kan styrelsen tyvärr inte påverka.
Bett- och ögonbilderna skall tas fram och sammanställas.
Reportage från Colliekonferensen ska skrivas tillsammans med reflektion över
utvärderingen.

Uppfödarträff


Reportage skall skrivas tillsammans med reflektion över utvärderingen.

Centrala LA




På grund av för få anmälda blir styrelsen tvungen att ställa in årets LA-konferens. En
utvärdering ska göras över huruvida konferensen ska anordnas vartannat år istället
för varje år.
SBK 100 år 100 000 medlemmar: LA-områdenas anteckningar från sina diskussioner
ska sammanställas av Anja Gramner. Det ska sedan bli ett arbetsdokument för
styrelsen och för LA-områdena.

Collieägarutbildning
Det finns ingen specifikt ansvarig person - hela styrelsen är ansvarig för att
collieägarutbildningen fortgår enligt planen.

Priskommittén
På hemsidan saknas en lista över poäng för årets allroundcollie. Den ska publiceras snarast.
Införskaffande av priser, diplom, tavlor och plaketter görs efter att anmälningstiden för
priserna har gått ut. En medlem beställer plaketter.

Prov och tävling
-

Hemsidan och Facebook
Hemsidans adress är fortfarande den temporära adressen - den måste ändras så fort som
möjligt till svenskacollieklubben.se.

Projekt LA-pärmen
Nu fungerar länken till LA-pärmen på hemsidan.

Projekt Mentalt Sund Collie
En specialtidning av Colliebladet som handlar om MI och HD-index ska tas fram och bekostas
av projektet.

§123 Årsmöte
Kirsten Wretstrand tar fram en att göra-lista för att förbereda för årsmötet.
Verksamhetsberättelsen ska uppdateras, liksom de andra dokumenten inför årsmötet. På
hemsidan och på FB ska kallelsen och vägbeskrivningen läggas ut.
Projektgrupp för att utreda hur årsmötena skall ske framöver: detta har gjorts.
Medlemmarna har tillfrågats om sina åsikter på Facebook och ska också tillfrågas via
Medlem Online.
Projektgrupp om arbetsmeriter för SE UCH: frågan utreds fortfarande.

§124 Collie SM 2018
Det finns ännu inget besked att ge från SBK Göteborgsavdelningen. Förhoppningsvis kommer
det snart ett besked.

§125 Colliebladet
Styrelsen diskuterade frågan att under 2016 göra totalt 4 nummer, varav ett är
specialtidningen som Projekt Sund Collie bekostar och utformar. Frågan diskuteras vidare.

§126 Ekonomi
Diskussion fördes om klubbens ekonomi. Förslag: inga konferenser under 2016.

§127 Konferenser och seminarier
Organisationskonferensen 29-30-31 januari: Anja Gramner åker på SBK:s bekostnad.
Lathundsutbildningen. Stellan Tjärnström åker.

§128 Övrigt



Emma Hult sammanställer verksamhetsstatistiken och fyller i webenkäten.
Medlemsutvecklingen i klubben är tyvärr fortsatt vikande. 754 medlemmar har vi
idag.




Registreringsutveckling av valpar: registreringen har gått ner 13 % för långhår och 24
% för korthår under 2015.
En person har på grund av privata skäl slutat i valberedningen. Alf Oskarson har varit i
kontakt med resterande medlemmar. Styrelsen kan assistera valberedningen i dess
arbete om så behövs.

§129 Kommande möten
24 februari 19.00 via telefon.
Livemöte 18 mars.

§130 Avslutande av mötet
Alf Oskarson tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Justeras:

Justerat20160127_ao
Alf Oskarsson
Mötesordförande

Jan Klerung
Justeringsman

Anja Gramner
Mötessekreterare

