Svenska Collieklubben

Protokoll (7) fört vid styrelsemöte i Svenska Collieklubben, 2015-10-09
Plats: Telefonmöte, kl. 19.00.
Närvarande:

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

Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Kassör
Ledamot
Ledamot (från §90)
Ledamot
Suppleant (från §92)
Suppleant

§86 Mötets öppnande

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

Mötet godkände dagordningen.
§88 Val av Justeringsman

Stellan Tjärnström utsågs till justeringsman.
Anders Svensson utsågs till protokollsekreterare i väntan på att Angelica Eklund ansluter till
styrelsemötet.
§89 Styrelsens arbete

Protokoll 6/2015 justerades och lades till handlingarna.
§90 Genomgång av att göra lista, postlista och styrelselista

Genomgång av att göra listan.
Genomgång av postlista (ingen upprättad till dagens möte).
Genomgång av styrelselistan. Vi har beslutat om HD index gruppens sammansättning.
§91 Prioriterade mål för 2015 tagna på årsmötet

Genomgång av målen och det som inte är klart är överfört till att göra listan.
§92 Kommittéer och projekt

Avelssamordning:
Colliekonferensen och uppfödarkonferensen hålls nu till helgen.
Alf Oskarson ger en kort rapport från sitt möte med SBK Avel & Hälsa.
Centrala LA:
Beslut om en exteriörbeskrivning per år i varje LA.
LA-konferens när & var, frågan har gått ut till alla LA.
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Trippeldiplom har diskuterats på styrelselistan och ett förslag ska skickas ut till LA.
Uppmana LA till att ha diskussionsmöten om hur man ska få fler medlemmar.
Priskommittén:
Alf Oskarson har mejlat en intressent och han har inte fått något svar.
Kirsten Wretstrand berättade att två medlemmar har tagit fram en tavla som pris.
Prov och tävling:
Ansöka om utställningar 2018. Meta Carlsson sammanställer en lista.
Hemsida och facebook:
Facebook uppdateras regelbundet.
Hemsidan ska Angelica Eklund uppdatera under hösten/vintern.
Projekt Mental sund Collie:
Vi inväntar nya listor. Så länge det är ett projekt kommer listorna att uppdateras 2ggr om året.
När projektet är slutfört ska man kunna läsa av MI direkt på avelsdata.
§93 Årsmöte

Förslag 12/3 eller 19/3.
Plats: Klass Arena, Sundsvall.
§94 Collie-SM 2018

Collie SM 2018, vilket LA kan tänka sig detta? Alf Oskarson föreslår Västra LA.
Inget nytt på vallningsfronten. Vi inväntar att IKV blir en verksamhetsklubb under SKK.
Projektgrupp om arbetsmeriter för SE UCH tas hand om av UGE.
§95 Colliebladet

Bokning av annonser/meriter/champions ska senast göras den 15/10 till respektive epostadress. Stellan Tjärnström skickar sedan en faktura till dessa.
Nästa år: ska meriter endast skickas in av hundägaren?
§95 Ekonomi

Kvartalsbokslut: +18700kr.
12% mindre i medlemsintäkter.
Stellan Tjärnström skaffar ett VAT nr.
§96 Konferenser och seminarier

Distrikt konferens i Nora, 24-25/10: Jan Klerung deltar.
RAS/RUS konferens i Södertälje, 6-8/11: Alf Oskarson deltar.
Organisationskonferens, 29-31/1: Anja Gamner kan eventuellt.
§97 Övrigt

Inga övriga frågor.
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§98 Kommande möten

Telefonmöte 9/12 KL 19.00.
§99 Avslutande av mötet

Ordförande Alf Oskarson tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet

Justerare

Ordförande

Angelica Eklund

Stellan Tjärnström

Alf Oskarson

