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Telefonmöte 26 april 2018 kl 19.00 

Deltagare: Bengt-Åke Bogren, Bo Karlsson, Angelita Nooni, Lisa Samuelsson, Christina 

Johansson, Lena Ögren. Stellan Tjernström (tjänstgör istället för Jenny Jonsson) samt Jerker 

Sundling 

Frånvarande: Jenny Jonsson 

 

21 §. Ordförande Bengt-Åke Bogren öppnar mötet samt hälsar alla välkomna.  

 

22 §. Mötet beslutade att utse Lena Ögren att justera dagens protokoll tillsammans med 

Ordföranden. 

23 §. Genomgång av föregående portokoll. Godkänns och läggs till handlingarna.  

 

24 §. Bengt-Åke ger information om hantering av inkommen skrivelse från medlemmar i SCK. 

SBK har tillfrågats att reda ut den uppkomna situationen för att det ska bli korrekt. 

 

25 §. Vi pratar om hantering om ett eventuellt kommande medlemsmöte och hur och var det 

eventuellt ska läggas. Det kan avse större kostnader, så vi behöver hitta lämpliga billiga 

alternativ. 

 

26 §. Rapporter 

. 

a. Inkommit förfrågan om MI information till Sydösta LA, det är oklart om vi 

uppfattat frågan rätt. Styrelsen föreslår Marie Baaz för information omkring 

MI. 

 

Det har inkommit önskan att öppna upp Norra Svealands LA. Lisa kollar 

omkring postgiro. Det saknas viss information. Vi bordlägger därför frågan 

vid detta möte. 

Beslutas att denna kommitté ska omfatta av rubriken i sin helhet att omfatta 

prov/tävling och utställning. Styrelsen har lite olika tankar om hur man gör 

denna kommitté komplett. 

 

b. Marianne Hansson har inkommit med tilltänkta medarbetare till 

avelskommittén. Föreslås: Lena Ögren, Yvonne Andersson, Natalja Skalin 

 



Beslutar att dessa ska ingå i en avelskommitté, samt att ta reda på om det är 

möjligt att få med genetiker och prof. Leigh Anne Clark att bistå via Skype. 

Lisa, Stellan och Bosse reserverar sig mot beslutet. 

 

 

c. Utställningskommitténs sammankallande Lena Pettersén har föreslagit 

några namn, men ej fått klara besked om att dessa personer verkligen vill 

ingå. Vi avvaktar därmed ett tillförlitligt svar. 

 

d. Beslutas att Peter Möller och Thomas Persson kommer hjälpa till med 

hemsidan. 

 

 

e. Tidningskommitté  

Viktoria Rinkous och Kerstin Flodén har sagt ja till att arbeta med 

colliebladet. Angelita blir kontakten till styrelsen till att börja med. Beslutas 

att det är viktigt att det kommer ut åtminstone ett medlemsblad innan 

midsommar. Redaktionen handhar ev. sponsring. 

 

f. Priskommittén: 

Beslutas att Lise-Lotte Häger och Jenny Fritzon fortsätter att hantera 

priskommittén tillsammans med Bengt Åke. 

 

g. Representant till SKK/SBK:s arbetsgrupp och styrgrupp 

SKK har efterfrågat fyra representanter som förslag till det kommande 

arbetet. SKK kommer troligt bara välja en person i vardera gruppen. 

Bengt-Åke är sedan tidigare redan föreslagen. Som person nummer 2 

föreslås Angelita, med reservation från Bosse, Stellan och Lisa. 

 

Till arbetsgruppen beslutas att Kerstin Widmark och Marianne Hansson ska 

vara collieklubbens representanter. Bosse, Stellan och Lisa reserverar sig 

mot beslutet 

 

27 §. SBK har 100 års jubileum och önskar att rasklubbar och lokala klubbar uppmärksammar 

detta. Med anledning av att SCK inte har några egna klubblokaler och att det är tajt på, inser vi 

att vi inte kan lösa detta utan det läggs till handlingarna. 

 

28 §. SM och klubbens 50-årsjubileum  

Bengt-Åke har varit i kontakt med Alf Oskarsson. Huvudstyrelsen har vissa åtagande för att 

vara närvarande och ordna med priser och ev. sponsorer. Eventuella jubileumsrosetter tas upp 

vid nästa möte. 

Bengt-Åke tar på sig att kontakt Royal Canin för att höra om tidigare sponsorsavtal. 

 

Huvudstyrelsen ska även medverka till jubileumsfirande 

 

Efterfrågar domaravtal och ringsekreteraravtal. Får bekräftelse att detta är klart och i sin 

ordning. Margaretha Carlsson är ansvarig CUA. 
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Stina och Jerker kan vara med på SM-dagarna och Angelita kan vara någon av dagarna. 

 

29 §. Jenny och Lisa har inte kunnat delta på information om den nya Dataskyddsförordningen 

GDPR. Det åligger samtliga styrelsemedlemmar att skaffa sig information om förändringar. 

SKK har utbildning via you-tube. 

 

30 §. Börjar planera inför en Colliekonferens med förslag på datum den 20-21 oktober. Vi ska 

titta på lokaler, samt vilket innehåll konferensen ska ha. 

 

31 §. Även uppfödarträff behöver inplaneras. Beslutar att återkomma till detta. 

 

32 §. Styrelseutbildning. Bengt-Åke informerar om att vi ska få möjlighet att gå en 

styrelseutbildning genom studiefrämjandet. Återkommer med mer information om detta. 

 

33 §. Stina har uppdaterat ”Att göra listan” 

 

34 §. Vi har sedan tidigare bordlagda ärenden. 

a. Projektet Mentalt Sund Collie som ägs av Collieklubben och SKK 

b. En tilltänkt korthårskommitté 

c. Angående RAS har SKK frågor som de vill att styrelsen återkommer med. 

d. Styrelsens prioriteringslista 2018-2019 

Det finns många punkter som ska jobbas med utifrån öppet dokument.  

 

Vi behöver återkomma med upplägg omkring dessa ärenden så fort vi vet hur 

styrelsesammansättning och arbetet kommer att se ut. Ärendet bordläggs tills 

vi vet. 

 

 

35 §. Kassörens Rapport: 

 

a. Kassören rapporterar om budgetöversikt, inget att specifikt. Det har inkommit 

en faktura från FS data angående servern. Vi behöver hitta en billigare och bättre 

server att ha hemsidan och mejladresserna hos.  

b. Information om att bankbytet snart är på gång. 

 

36 §. Nya Frågor: 

 

 

a. Nya frågor har inkommit. En fråga om det är möjligt att få ett nytt korningsdiplom om man 

har förlorat sitt. Angelita kollar var dessa beställs med Lise-Lotte Häger 

b. förfrågan om SCK önskar delta på Stockholms hundmässa. Bosse informerar att det tidigare 

varit LA Östra som har hand om detta, liknande som LA Västra har My Dog. Tidigare kontakt 

hos Östra Mia Pettersson gällande detta. 

c. Inbjudan till Indexutbildning HD med Sofia Malm 

d. Vi går igenom arvode och beslutar att även kassören erhåller samma arvode som ordföranden 

o sekreterare, i övrigt gäller samma som varit tidigare år. 



e. Stina skriver om information om Valpintro, samt kontaktar SBK för att höra 

vad som är möjligt. 

f. Colliebroschyr ska skapas med information om MH beskrivning och HD-

röntgen för att skicka med ex. valpköparna. Stina skissar ihop ett förslag. 

g. Ideér och tankar:  

Presentation om styrelsen förväntas inkomma på hemsidan. Alla får uppdrag att 

skriva några rader om sig själv.  

 

Vi ska kolla över täckhundslista och göra den lite utförligare med ex. foto.  

 

Innehåll till en Colliekonferens kan vara Index, fertilitet samt RAS. 

h. Dialogmöte: Bengt-Åke lämnar information om mötesschema. Återkommer 

med detta när vi vet hur agendan kommer att se ut. 

37 §. Övriga frågor. De kennlar som stod i kennelregistret men som ej inbetalat sin 

medlemsavgift har fått information om att endast medlemmar står i kennelregistret.  

38 §. Med anledning av rådande situation kommer det bli ett hastigt snabbinkallat telefonmöte 

så fort SBK svarat. 

39 §. Ordförande Bengt-Åke tackar och avslutar mötet.  

 

 

 

 

Protokollförare:   Ordförande: 

 

……………………………….      ……………………………..  

Angelita Nooni   Bengt-Åke Bogren                       

 

Justerare: 

 

………………………………….   

Lena Ögren              

 


