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Telefonmöte 5 april 2018 kl 19.00
Deltagare: (samtliga styrelsemedlemmar) Bengt-Åke Bogren, Bo Karlsson, Angelita
Nooni, Lisa Samuelsson, Jenny Jonsson, Christina Johansson, Lena Ögren samt Stellan
Tjernström och Jerker Sundling

6 §. Ordförande Bengt-Åke Bogren öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

7 §. Mötet beslutade att utse Bo Karlsson att justera dagens protokoll tillsammans med
Ordföranden.
8 §. Genomgång av föregående portokoll. Godkändes och läggs till handlingarna.
Att protokollen ska ha PDF format när de läggs ut på hemsidan.
9 §. Bengt-Åke informerar om att Jerker Sundling åker som SCK representant till SBK
kongress. Beslutas att tillsätta ett arbetsutskott (AU) som kan tillämpas vid behov av snabba
beslut.AU beslutas bestå av Bengt-Åke Bogren, Bo Karlsson och Lisa Samuelsson
10 §. Kommittéer: samt ev. förslag på ledamöter.
a. Avels kommitté har under det tidigare arbetsåret lagt ned och ersatts av ett
projekt för sund collie. Styrelsen beslutar att bordlägga beslut om projektet
för att kolla upp detaljer omkring hur man ska jobba i projektet.
Styrelsen beslutar att återinföra Avelskommittén och tillsätter Marianne
Hansson att som sammankallande ge förslag på personer som ska ingå i
denna kommitté. Styrelsen kommer därefter att ta beslut på vilka personer
som ska ingå i kommittén.
b. Prov/tävling/utställningskommitté:
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.
Till sammankallande att ge förslag på personer som ska ingå i denna
kommitté utses Lena Pettersen. Styrelsen kommer därefter att fatta beslut på
vilka personer som ska ingå i kommittén. Styrelsen beslutar enligt förslag.
Jenny Jonsson, Lisa Samuelsson och Bo Karlsson reserverar sig mot
förslaget.
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c. LA-kontaktperson:
Bo Karlsson har sedan tidigare varit kontakten med LA områden och får
frågan om han vill fortsätta med detta uppdrag. Beslutas att Bo Karlsson
fortsätter vara kontakten mellan LA områdena och Styrelsen.
Det har också inkommit önskemål att öppna upp LA Norra Svealand.
Lena Ögren åtar sig att ta kontakt med de personer som visat intresse.
d. Webbansvarig:
Beslutas att Thomas Persson och ytterligare person tar över ansvaret för
hemsidan. Återkommer med namn till nästa styrelsemöte.
Marie Karlsson har tillfrågats om att hjälpa till i övergången. Hon har svarat
att hon kunde bistå med detta.
Gällande collieklubbens facebooksida, beslutas att Jenny Jonsson fortsatt
har ansvar över denna.
e. Priskommittén:
Lise-Lotte Häger har signalerat att hon gärna fortsättningsvis är intresserad
av att aktivera sig i priskommittén. Beslutas att utse Lise-Lotte till
sammankallande i priskommittén och att hon återkommer med önskemål
om namn på medhjälpare för att styrelsen sedan beslutar vilka personer som
ska ingå i kommittén.
f.

Tidningskommittee:
Att komma igång med Colliebladet har mycket hög prioritering,
Victoria Rinkous har själv erbjudit sig att jobba med tidningen tillsammans
med några fler. För att arbetet ska komma igång omgående föreslå Angelita
till sammankallande för tidningskommittén.
Styrelsen beslutar att utse Angelita Nooni enligt förslag.

g. Arkivansvarig:
Stellan Tjärnström är sedan tidigare arkivansvarig och tackar ja till att sköta
detta fortsättningsvis. Styrelsen beslutar så.
h. Som representant i SBK:s och SKK:s grupp beslutas att Beng-Åke i
egenskap av ordförande ska ha den uppgiften.
i.

Valp/kullinformatör finns inte inom huvudstyrelsen i collieklubben,
klubben har istället personer i de olika LA områden som kan tipsa om
valpar. Det finns också möjlighet att lägga ut information om sin valpkull
eller kommande kull på Collieklubbens hemsida. I övrigt finns också SKK
köpa hund att tillgå.
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11§. Med anledning av SBK:s 100 årsjubileum bör det ordnas lite festligheter i LA områden den
30 maj. La områdena uppmanas att dokumentera och sända in bilder till styrelsen från
festligheterna. Bo Karlsson tar uppdraget att mejlat ut information omkring detta till LA.

12 §. Inför Nya Dataskyddsförordningen GDPR som träder i kraft 25 maj, har SCK inbjudits till
ett webinarium den 25 april Styrelsen beslutar att Jenny Jonsson och Lisa Samuelsson
medverkar på detta.
13 § Avels/uppfödare - Colliekonferens (20-21 oktober)
Styrelsen beslutar att sammankalla till en Colliekonferens med datum 20-21 oktober.
Konferensens bedöms läggas omkring Stockholmstrakten då det är enklare med reselogistik för
de som reser långt.
14 §. Att göra lista kommer att korrigeras efter dagens möte av Christina och får uppbackning
av Jenny vid behov.
15 §. RAS, SCK har skickat in RAS via SBK som sänt detta vidare till SKK avelskommitté för
revidering. Bengt-Åke tar kontakt med SKK AK för att kunna ta del av detta.
16 §. Styrelsens prioriteringslista 2018-2019 innehåller enligt verksamhetsplanen 15
prioriterade punkter. Vi ska framöver gå igenom hur dessa ska behandlas, och bordlägger därför
detta i kvällens möte.
17 §. Kassörens rapport:
Konstateras att det inte har skett så mycket på den ekonomiska sidan sedan årsmöte.
Styrelsen beslutar att kassören redovisar det ekonomiska läget inför kommande styrelsemöten.
18 §. Övriga frågor
a) Jenny Jonsson fortsätter vara medlemsansvarig. Som webkassör ska även Lisa
Samuelsson och Bengt-Åke Bogren vara. Övriga aktiva webkassörer ska avslutas.
Prioriterat är också att vi behöver se över servern så att allas mejladresser fungerar som
de ska.
b) Valpintro: Christina föreslår att SCK ska införa ett sorts introduktionsmedlemskap till
Collieklubben som gör att valpköpare kan delta i klubbens aktiviteter och ev. få tillgång
till klubbtidning. Detta för att på längre sikt få med mer valpköpare att bli presumtiva
medlemmar. Christina, Jenny och Lisa återkommer med ett förslag.
c) Inkommit önskemål från flera uppfödare och ägare av korthårig collie att starta upp den
tidigare korthårskommittén. Styrelsen har överlag inga invändningar mot detta, men
behöver få veta lite mer om tankar hur denna kommitté ska drivas.
Beslutas att bordlägga frågan och efterfråga syfte och önskemål för en
korthårskommitté.
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d)

Nya styrelsemedlemmar får lite kortfattad info om Collie-SM, som går av stapeln i
slutet av juli. Styrelsen följer upp och bistår arbete omkring Collie-SM.
Kontaktpersoner är Alf Oskarsson och Angelica Eklund.

19 §. Kommande möten inbokas 26 april, 23 maj och 14 juni, samtliga möten startar kl 19.00
20 §. Mötet avslutas av ordförande Bengt-Åke.

Vid protokollet:

………………………………………
Angelita Nooni

Justeras:

Ordförande:

……………………………….

…………………………….

Bo Karlsson

Bengt-Åke Bogren

