Svenska Collieklubben

Protokoll (6) fört vid styrelsemöte i Svenska Collieklubben, 2015-09-24
Plats: Telefonmöte, kl. 19.00.
Närvarande:

Alf Oskarson
Jan Klerung
Kirsten Wretstrand
Anders Svensson
Emma Hult
Anja Gramner
Hanna Rosell

Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Ledamot
Ledamot (lämnar mötet under §76)
Tjänstgörande suppleant
Tjänstgörande suppleant

Meddelat förhinder:
Stellan Tjernström
Angelica Eklund

Kassör
Ledamot

§71 Mötets öppnande

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

Mötet godkände dagordningen.
§73 Val av Justeringsman

Anders Svensson utsågs till justeringsman.
Jan Klerung utsågs till protokollsekreterare.
§74 Föregående protokoll

Protokoll 5/2015 justerades och lades till handlingarna.
§75 Genomgång av att göra lista, postlista och styrelselista, inklusive brev till SKK

Genomgång av att göra listan.
Genomgång av postlistan.
Styrelselistan, inga beslut noterade.
§76 Prioriterade mål för 2015 tagna på årsmötet

Genomgång av listan och vissa punkter fördes över till att göra listan.
§77 Kommittéer och projekt
Avelssamordning

Kommittén håller på med planeringen av Colliekonferensen. Sammanlagt verkar
Colliekonferensen och Uppfödarträffen att gå med plus.
Agria har meddelat att det inte blir något undantag i försäkringen för hundar med CRD.
Beslutar att SCK i princip är intresserad av en SBK-gemensam avelskonferens i regi av
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utskottet för avel och hälsa men påpekar att uppfödarnas intresse är starkt kopplat till vilka
ämnen som kommer att tas upp.
Beslutar att styrelsen får i uppdrag att gå igenom dropbox-materialet, som ska skickas till nya
collieägare. Beslut tas på nästa styrelsemöte.
Uppfödarträff
Planeringen pågår.
- Stellan sköter återkopplingen från uppfödarträffen 2014.
- Kirsten redovisar uppföljningen av RAS.
Centrala LA-kommittén
Anja rapporterar att de flesta LA har planerat sina årsavslut.
Planerade aktiviteter har i stort sett genomförts.
Material till ”100/100”-målet finns i dropbox.
Planering av LA-konferensen har börjat.
Priskommittén
Formulären som ligger på webben kan inte användas längre.
Beställningarna av priser är relativt enkelt jämfört med uträkningen av vem som ska tilldelas
priserna.
Beslutar att Alf tar kontakt med en intresserad kandidat till kommittén.
Beslutar att Kirsten tittar över handläggningen av beställningar.
Prov och tävling
Kirsten redovisar förslagen till nya utställnings- och championatregler.
Beslutar att inte stödja skrivelsen från några rasklubbar angående MT-justeringarna till 2017.
Beslutar att rekommendera en medlem, som vill gå exteriörbeskrivarutbildningen.
Beslutar att det ska erbjudas exteriörbeskrivningar på våra egna utställningar.
Beslutar att inte stödja skrivelsen från en rasklubb om hinderhöjder och apportvikter.
Hemsida och Facebook
Beslutar att Jan beskriver hur aktiviteter läggs in.
Beslutar att Kirsten meddelar loginuppgifter till dem som behöver kunna lägga in uppgifter på
hemsidan.
Projekt LA-pärmen
Ett avsnitt i collieägarutbildning har genomförts gemensamt av Södra LA och Sydöstra LA
men utbildningen behöver promotas.
Beslutar att avsluta Projekt LA-pärmen.
Projekt Mentalt Sund Collie
Nya MI-listor är beställda från SLU.
§78 Årsmötet

Årsmötet 2016 ska hållas i Sundsvallstrakten.
Beslutar att Jan undersöker vad stadgarna säger om årsmöten med hjälp av ny teknik samt
specifiserar frågeställningar, som behöver utredas.
§79 Collie-SM 2018

Beslutar att Alf kontaktar Västra LA beträffande Collie-SM 2018.
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§80 Colliebladet

Kirsten informerar att uppropet för att få fler medarbetare till Colliebladet har varit lyckosamt.
§81 Ekonomi

Beslutar att bordlägga punkten till nästa styrelsemöte
§82 Konferenser och seminarier

Beslutar att Jan deltar i distriktskonferensen i Nora 24-25/10
Beslutar att Alf deltar i RAS/RUS-konferensen i Södertälje 6-8/11
Beslutar att bordlägga frågan om vem som deltar i organisationskonferensen 29-31/1 till nästa
styrelsemöte.
§83 Övrigt

Inga övriga frågor.
§84 Kommande möten

Nästa styrelsemöte är den 9 oktober klockan 19.00 på hotell Arlandia och via telefon för dem,
som inte är på plats.
§85 Avslutande av mötet

Ordförande Alf Oskarson förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Justerare

Ordförande

Jan Klerung

Anders Svensson

Alf Oskarson

