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Protokoll (8) fört vid styrelsemöte i Svenska Collieklubben, 2015-10-09 
Plats:  Telefonmöte, kl. 19.30. 

Närvarande:  
Alf Oskarson Ordförande (fr.o.m §105) 
Jan Klerung Vice ordförande 
Kirsten Wretstrand Sekreterare 
Stellan Tjernström Kassör 
Anders Svensson Ledamot 
Emma Hult Ledamot 
Anja Gramner Tjänstgörande suppleant (avviker under §107) 
Hanna Rosell Tjänstgörande suppleant fr.o.m. §107 
 
Meddelat förhinder: 
Angelica Eklund Ledamot 

§101 Mötets öppnande 
Vice ordförande Jan Klerung hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.  

§102 
A)Godkännande av dagordningen 
Mötet godkände dagordningen. 

B)Val av protokollförare 
Mötet väljer Emma Hult som protokollförare. 

§103 Val av justeringsman 
Hanna Rosell utsågs som justeringsman. 

§104 Föregående protokoll 
Protokoll 7/2015 justerades och lades till handlingarna. Numreringen justerad.  

§105 Genomgång av att göra lista, postlista och styrelselista 
Genomgång av postlista.  
Genomgång av att göra listan. 
Genomgång av styrelselistan.  

§106 Prioriterade mål för 2015 tagna på årsmötet 
Genomgång av målen.  

§107 Kommittéer och projekt 

Colliens utveckling 
Problem med mailadress för avelskommittée, ny mailadress har upprättats. 
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Avelskommittéen jobbar med bett samt ögonbilder till SKK.  
Reportage från Colliekonferensen kommer till nästa nummer av Colliebladet. 

Uppfödarträff 
Alf Oskarsson skall upprätta reportage kring uppfödarträff. 

Centrala LA 
Beslut om LA-konferens 6-7 februari, förslag på plats från LA är Sturup, Örebro, Jönköping 
samt Stockholm. Anders Svensson kollar upp boende i Örebro, Anja Gramner hör via LA-
listan om ev. boende i Sturup. 
Förslag till dagordningen för LA-konferensen finns på att göra listan, Anja Gramner skickar 
ut dessa på LA-listan. 
Trippeldiplomets utseende beslutas på styrelselistan. 

Collieägarutbildning 
Mellersta Norrland har Anatomi 20 februari och sydöstra/södra Collieägarutbildning 16-17 
april. 
 

Priskommittér 
Statuter på plats på hemsidan, dessa skall dock uppdateras med datum. 
Anmälan till priser och meriter sker via mail, olika mailadresser för varje område. Kirsten 

Wretstrand tar fram dessa mailadresser. 
Anders Svensson har alla uppgifter kring hur och var vi införskaffar priser. 

Prov och tävling 

Vallning 
Intresseföreningen för kroppsvallarna blir verksamhetsklubb i stället för intresseförening, 
verkställs i samband med årsmötet. 

Tävling och prov 

- 

Hemsidan och Facebook 
- 

Projekt LA-pärmen 

Länken på hemsidan fungerar nu.  

Projekt Mentalt Sund Collie 
Jobbar med att ta fram en indextidning till våren, jobbar också för att få in MI i 
avelsdata/hunddata. 
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§108 Årsmöte 
Kirsten Wretstrand tar fram att göra lista samt vem som ansvarar för vad.  

§109 Collie SM 2018 
Ej klart med SBK’s Göteborgsavdelning. 

§110 Colliebladet 
Försöka få in fler annonser i Colliebladet.  

§111 Ekonomi 
Colliekonferensen och uppfödarträffen gick med ett stort underskott. Val av lokal och 
sponsorer är avgörande faktorer. För stora kostnader att ha två konferenser samma år. Det 
positiva är ändå att vi hade en mycket trevlig stämning samt mycket positiv feedback från 
deltagarna för bägge dagarna! 

Diskuterar momsfrågan, återkommer till detta då alla möjligheter måste utredas. 

§112 Konferenser och seminarier 
Anja Gramner kommer att deltaga på organisationskonferensen. 

§113 Övrigt 
Medlemsutvecklingen samt registreringsutveckling diskuteras. 
Tre ansökningar preparandkurs diskuteras. 

§114Kommande möten  
Onsdag 20 januari 2016, 19.00. (telefon) 

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

 

 

 

 

 

Vid protokollet Justerare Ordförande 

 
  justerat20151210ao 
 

Emma Hult  Hanna Rosell Alf Oskarson 

 


