Svenska Collieklubben

Styrelsemöte 27 maj 2018. Plats: Skk:s lokaler Sollentuna
Deltagare: Bengt Åke Bogren, Christina(Stina) Johansson, Lena Ögren samt Jerker Sundling.
Frånvarande: Angelita Nooni

55 §. Ordförande Bengt-Åke Bogren öppnar mötet samt hälsar alla välkomna.
56 §. Christina Johansson skriver protokollet istället för Angelita Nooni och mötet beslutade att
Jerker Sundling justerar protokollet tillsammans med ordföranden.
57 §. Dagordningen godkändes.
58 §. Genomgång av föregående protokoll. Protokollet godkänns och läggs till handlingarna.
59 §. Rapport från Ordföranden:
Årsmötesprotokollet är justerat och klart ska läggas ut på hemsidan.
Symposium hunden genetik 20 /10 Bordläggs
SKK Viaplay för uppfödare 19/9 Bordläggs
Kroppsvallarklubben önskar kontaktuppgifter. Skickas till tävlingskommitten.
Christina ombesörjer det.
60 §. Collie-SM 2018:
Beslutade att Bestyrelsen består av: Alf Oskarsson, Christina Johansson och Bengt-Åke Bogren.
Beslutade att bjuda in SBK:s förbundstyrelse och kansli, SKK:s centralstyrelse samt
hedersmedlemmar till SCK:s 50-års jubileum
Beslutade att Jerker tar kontakt med MG events angående SM
Beslutade att köpa in jubileumsrosetter.
61 §. Medlemsmötet:
Medlemsmötet blir den 9 juni i Norrköping. SBK har skickat kallelse den 22 maj, 80 st
medlemmar har inte mail och till dem har brev skickats med A-post den 22 maj.
Dagordningen är klar och läggs ut på hemsidan utav Jerker.
Så fort valberedningens förslag är klart ska det läggas ut på hemsidan.
Arbetsfördelningen inför medlemsmötet är klar.
62 §. Hemsida & Facebook:
Styrelsemedlemmar skickar en kort presentation av sig bifogar ett foto.
Beslutades att Lena Ögren lägger in anmälda colliekullar på hemsidan.
Ny Facebooksida är under uppbyggnad och klar inom kort.
63 §. Projekt mental sund collie:
Jerker tar kontakt med SLU angående arbetet och MI listor.
64 §. Colliekonferens:
Konferensen blir den 20-21 oktober i Uppsala trakten.
Arbetet med innehållet har påbörjats.

65 §. Colliebladet:
Ett mkt tilltalande förslag har kommit till styrelsen.
Beslutade att Redaktionen påbörjar arbetet. Tidsplanen är att första numret ska komma ut i
september 2018
Beslutade att ha samma format som tidigare (A4) och använda samma tryckeri som tidigare.
66 §. Inkomna skrivelser:
Inkommen skrivelse från medlem inkom 24 maj. Frågan hänskjuts till SBK då den härleds
till tidigare skrivelser ang nyval av styrelsemedlemmar.
67 §. Övrigt:
Styrelsen ska försöka genomföra medlemsmöten på olika platser under hösten.
3 st i Norra, Södra och mellersta Sverige.
68 §. Nästa möte blir den 9 juni efter medlemsmötet
Därefter Telefonmöte den 14 juni kl. 19.00
69 §. Ordföranden Bengt-Åke Bogren tackar och avslutar mötet.
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