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Protokoll nr 12 fört vid styrelsemöte i Svenska Collieklubben, 2015-01-19 
 
Plats: Telefonmöte, KL 19.00 
 
Närvarande:    
Alf Oskarson                Ordförande  
Jan Klerung                     Vice ordförande  
Kirsten Wretstrand          Sekreterare 
Stellan Tjernström           Kassör 
Anders Svensson             Ledamot  
Håkan Dahlbom               Ledamot  
Angelica Eklund              Ledamot  
Ulla Berg-Persson            Suppleant 
Anja Gramner                  Suppleant 
 
§136 Mötets öppnande 
Ordförande Alf Oskarson hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 
 
§137 Godkännande av dagordningen 
Mötet godkände dagordningen. 
 
§138 Val av justeringsman 
Stellan Tjärnström utsågs till att justera protokollet. 
 
§139 Föregående protokoll  
Protokoll 11/2014 justerades och lades till handlingarna. 
 
§140 Genomgång av att göra lista, postlista och styrelselista: 
Postlista: 
Inget att kommentera. 
 
Styrelselista: 
Vi har beslutat att inskaffa STF-medlemskap. 
 
§141 Kommittéer och projekt 
LA 
LA konferensen:  
Jan Klerung har gjort ett förslag på ett schema över helgen med vad som ska gås igenom och 
vem som håller i det. Jan Klerung tar emot anmälan till konferensen och vill ha svar så snart 
som möjligt vilka som vill vara med. 
Övrigt: inga nya aktiviteter rapporterade. 
 
Vallning 
Angelica Eklund har kontaktat IKV och frågat om hur det går, ej fått svar. 
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Utställning 
Ulla Berg-Persson informerade att det har skett en begräsning av antal cert till unga hundar i 
Norge. 
 
Hemsidan 
Angelica Eklund färdigställer det sista i februari. 
Vi tar även hjälp av Agnes Knox för att finslipa detaljerna på sidan. 
Åsikter om nya hemsidan önskas. 
 
Facebook 
Svarat om de kommande MI-listorna. 
 
Pris 
Ingen rapportering. 
 
Projekt mentalt sund Collie 
MI-listor är beställda. 
 
Uppfödarkommittén  
Håkan Dalbom ordnar program för uppfödarkonferensen. Alf Oskarson kontaktar 
uppfödarkommittén och frågar vad de vill att vi i styrelsen tar upp på konferensen. 
Avgift för konferensen: 250kr (subventionerat). 
Alf Oskarson bokar boendet på Ånnaboda för styrelsen. 
Håkan Dahlbom tar emot anmälningar för konferensen. 
Annonsera på hemsidan & facebook. 
 
Avelsamordning 
Ingen rapportering. 
 
§142 Årsmöte 2015 
Lokal finns bokad för 120 personer. 
Vi kommer att bjuda på fika på årsmötet men anmälan krävs, innan 7 mars. Alf Oskarson tar 
emot anmälningarna. 
Stellan Tjärnström & Alf Oskarson går igenom Holmström fond. 
Vi måste göra reklam för årsmötet, datum, plats & tid. 
 
§143 Colliebladet 
Inget nytt. 
 
§144 Ekonomi 
Vi har fått ett skattekrav på 4000kr. 
Kassan är oförändrad.  
LA har problem med Nordea men Stellan Tjärnström ordnar detta. 
Stellan Tjärnström håller på att upprätta ett bokslut. 
Påminnelse, ni som vill ha ersättning för styrelsearbete kontakta Stellan Tjärnström. 
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§145 Konferenser och seminarier 
Organisations- och utbildningskonferens 30/1-1/2 2015: Alf Oskarson och Angelica Eklund. 
Temautbildning för avelsfunktionärer 21-22 mars 2015: Kerstin Widmark går på detta för SCK’s 
räkning. 
 
§146 Övriga frågor 
Brev från Evama & Monica, vi ber ursäkt och kompenserar dem. Alf Oskarson svarar dem 
 
Collie Classic, Anja Gramner har pratat med ett LA och de vill inte ta sig an det. 
 
MT konferens: Margareta Carlsson är kontaktperson för SCK. Frågeställning från SBK: 
skriva in mål för klubben 2015 och 2016.  
 
§147 Fastställande av representanter i LA. 
Se bilaga.  
Det är krav på revisor i LA. Jan Klerung kontaktar LA som inte har angivit någon revisor. 
Dom som har angett revisor fastställer vi. 
 
§121 Kommande möten 
17 februari kl.19.00 telefonmöte. 
20 februari kl 19.00, LA konferens. 
13 mars kl 19.00, innan uppfödarträffen. 
  
§122 Mötets avslutande 
Ordförande Alf Oskarson tackade för visat intresse och avslutade mötet. 
 
 
  
 
 
 
 
Vid protokollet Justerare Ordförande 
 
   
 
Angelica Eklund  Stellan Tjärnström Alf Oskarson 


