SPECIALKLUBBEN FÖR

PROTOKOLL Telefonmöte 19 06 26

BEARDED COLLIE
STYRELSEMÖTE FÖR SPECIALKLUBBEN FÖR BEARDED COLLIE
Närvarande: Charlotte Laning Vrethammar, Irena Fransson, Leif Toftevall, Margareta Toftevall, Charlott
Sandberg, Lennart Ericsson, Anna Leppäjoki, Sara Andersson, Madeleine Holmqvist med från § 33.
Anmält förhinder: Liz Rundberg,
§ 26

Mötets öppnande
Ordförande Charlotte Laning Vrethammar hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 27

Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.

§ 28

Val av justeringperson
Till justeringsperson valdes Charlott Sandberg.

§ 29

Godkännande av föregående mötesprotokoll
Föregående protokoll från 190504 godkändes och lades sedan till handlingarna.

§ 30

Redovisning av föregående åtgärdslista
Gicks igenom och lades till handlingarna.

§ 31

Inkommande och utgående skrivelser
Inkommande skrivelser gicks igenom och lades till handlingarna.

§ 32

AU-beslut
Styrelsen har beslutat att Anders Erlingsson som tävlar för SBC sponsras inför sin medverkan i
agility SM. Detta med 2000 kr i resebidrag samt ett bidrag till en jacka.

§ 33

Rapport från ordförande
Informerar om Föreningspaketet på SKK hemsida där finns bra information om att sitta i en
styrelse + förslag till arbetsordning,
Hittills i år har det fötts 12 kullar med 71 valpar.

Christel Smedberg, kennel Magicbrook som har gjort SBC:s logga har uppmärksammat att
samma logga används av Beardis of the world, vilket inte är godkänt av SBC eller Christel.
Beardis of the world är kontaktade och kommer att ta bort loggan.
§ 34

Rapport från kassören
Ligger på plus just nu ca 34 000 kr dock har inte alla kostnader bokförts. Just nu har klubben 494
st medlemmar.
Många medlemmar glömmer att meddela adressändring vid flyttning och vill sedan ha en extra
Skocken utskickad. Beslutades att medlem ska betala porto 40 kr för att få en extra tidning. Detta
kan betalas med swish.

§ 35

Rapport från sektionerna
Utställningssektionen
Domare för 2020 som är klara att döma på våra special utställningar är:
Liz Jay – Hässleholm
Catherine Moffat – Högbo
Johan Andersson – Ransäter
Styrelsen beslutade att köpa in täcken för BIR och BIM till utställningarna Trofén och Kannan.
Täckena ska användas vid fotografering och tillhör klubben.
En ny katalogmall har tagits fram av utställningskommittén.
Avels- och uppfödarsektionen
Planeringen kring raskonferensen i höst är klar. Föreläsare är bokade, Berit Wallin kommer att
föreläsa om ögonsjukdomar och Stefan Rosén kommer att föreläsa om rehabilitering. Sökt
bidrag hos SKK för raskonferensen som är beviljat.
Hälsoenkäten ska påbörjas.
Aktivitetssektionen
Mästerskapshelgen ska genomföras 20-21 juli, planeringen fortsätter kring det. 84 st starter på
lördag och 46 st på söndag.
Distriktssektionen
2 nya distriktsombud har tillkommit, Ida Andersson och Manuela Goy i
Bohuslän/Halland/Västergötland.
Webbsektionen
Hemsidan är flyttat till nytt webbhotell, det är problem men det jobbas på det.
Mina sidor kommer att införas på hemsidan där man bl.a kan göra anmälningar till alla

aktiviteter som SBC anordnar.
Infosektionen
Arbetet fortskrider med Skocken, nr 1 + 2 är på tryckeriet och utkommer snart.
Önskar mer material till Skocken.
§ 36

Firmatecknare
Enligt information från SKK har några klubbar nyligen varit utsatta för förskingring och
bedrägerier. Med anledning av detta beslutas att SBC kommer att kräva utdrag ur
belastningsregistret samt intyg om skuldfrihet från Kronofogden av klubbens firmatecknare fr o
m 2020. Intyg ska krävas vid varje ny- eller omval.

§ 37

Rutiner för utställningskommittén
Styrelsen tar beslut om att införa arbetsordning för samtliga sektioner.
Vinlotteriet tas bort och istället kommer det att finnas ett lotteri som passar för alla våra
medlemmar.

§ 38

Databasen
SBC:s databas diskuterades. Beslutades att det inte görs några förändringar i haneteringen i
väntan på den nya onlineanmälan. Om fel upptäcks ska dessa meddelas till webbmaster som
gör justeringar i databasen.

§ 39

SBC 50 år
Domare är inbjudna och väntar på godkännande från SKK.
Styrelsen beslutar att göra en jubileumsbok inför vårt 50-årsjubileum 2021.
Annonsen inför Tånga Hed görs om med mer information.

§ 40

Skänkta medlemskap
Beslutar att vi höjer kostnaden till 175 kr för skänkta medlemskap.

§ 41

Nästa möte
Telefonmöte måndag 26/8 kl 19.00

§ 42

Mötet avslutande
Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet.

Vid protokollet

Sara Andersson

Charlotte Laning Vrethammar

Sekreterare

Ordförande

Charlott Sandberg
Justeringsperson

