Protokoll: 9

Svenska Collieklubben

Telefonmöte 15 augusti 2018 kl 19.00
Deltagare:
Bengt-Åke Bogren, Angelita Nooni, Christina Johansson, Lena Ögren, Marketta
Mokko, Mia Hansson, Linda Pettersen, Jerker Sundling samt Lise-Lotte Häger

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

95 §. Mötet beslutade att utse Linda Pettersen att justera dagens protokoll tillsammans
med Ordföranden.
96 §. Genomgång av föregående portokoll. Godkänns och läggs till handlingarna.
97 §. Bengt-Åke rapporterar att han deltagit i ett dialogmöte med SBK, där Collieklubben tillhör
den gröna gruppen.
98 §. Kassören rapporterar att vi håller budget och att styrelseprotokollet ska bifoga resultat och
balansrapport till hemsidan.
99.§. Inkomna skrivelser
.
a. Inkommit önskan från två domare att få utöka sitt rasregister med vår ras
Collie kort-och långhår. De två domarna är Lisa Molin och Anna-Lena
Angeria. Styrelsen tycker det är trevligt att fler domare vill utöka sitt
rasregister med vår ras och beslutar att tillstyrka detta.
b. Noterar inkommen skrivelse från medlem att fler domare borde ansöka att
få döma vår ras. Vi noterar detta och meddelar att förfrågan behöver
inkomma från aktuella intressenter själv.
c. Inkommen skrivelse daterad 18-08-02 från medlemmar (tidigare styrelse)
med önskan om, förtydligande om vad som menas i § 86. Protokoll 18-0614 avseende styrelsens budget.
Svar kommer att skickas tillsammans med resultat rapport och förklaring
till Anja Gramner enligt önskemål som därefter vidarebefordrar detta till
övriga. Konstateras kan, att 92,24 % av styrelsens budget var förbrukad när
nya styrelsen tillträdde att ordföljden avser styrelsens budget, inget annat.
Beslutas att resultat och balansrapport ska ligga med som bilaga till
protokollet på hemsidan.
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d. Vidare önskas också svar om att sluta uppdatera MI-listor.
Styrelsen har ingen och har aldrig haft någon avsikt att sluta uppdatera MI
listor. Gällande mentalindex anser styrelsen att vi ska fortsätta förse våra
medlemmar MI listor i den mån Katja har möjlighet att hjälpa till med detta.
Styrelsen hade ingen kännedom om att projektet var avslutat och att SKK
och SLU anser sig ha fått del av det de önskat. Styrelsen har fått ta del av
mejlfråga/svar mellan Margaretha Carlsson och Ulf Uddman där det
framgår att projektet är avslutat sen ett par år tillbaka.
Styrelsen hade ingen kännedom om att projektet körts i Collieklubbens
egen regi och att Kennelklubben och SLU inte är offentligt engagerade.
Styrelsen har varit i kontakt med Katja som bekräftat samma sak, men att
hon i mån av tid, kan hjälpa oss med detta. Styrelsen känner att detta är en
viktig fråga som bör behandlas på extra styrelsemöte, då ett projekt bör
efterföljas av en utvärdering och uppföljning omkring colliens mentalitet.
e. Inkommit skrivelse angående SM, gällande priser och vandringspris.
Svenska Collieklubben tappade sitt sponsoravtal med Royal Canin under
föregående år. Ingen ny sponsor är kontrakterad.
Styrelsen har försökt att tillfråga andra foderföretag som ganska gemensamt
svarat, att de enbart kommer att sponsra större tävlingar. Styrelsen fortsätter
arbetet att se om vi kan hitta några sponsorer då detta är ett arbete på längre
sikt. Styrelsen har tittat över den ekonomiska möjligheten att köpa in priser
till medverkande vilket inte funnits ekonomisk täckning för.
På SM utdelades BIS och BIS 2 samt junior BIS och BIS 2 likväl som Valp
BIS och BIS 2 och bästa bruksmeriterade BIS. Sammanställningen av vilka
hundar som skulle delta i finalerna skrevs ner på papper.
Styrelsen kan konstatera att BIS final bästa bruksmeriterade blev den
långhåriga collien. Den korthåriga collien missades det ej gick utläsa
eventuella deltagare på det sönderregnade pappret och den långhåriga stod
beredd direkt till final. Styrelsen har full förståelse för att detta är en
beklaglig miss och det hade varit enklare att lösa på plats under gällande
final. Det var alltså inte så att man medvetet valde bort korthårets
deltagande. Det är ju en ära att få premiera bruksmeriterade hundar.
Collieklubben har en inofficiell titel till SM-vinnare varvid de detta år
tilldelats Diplom, i stället för extra rosetter. Dessa diplom kommer att
tillskrivas även till den Bruksmeriterade korthårscollien. Det är svårt att
ändra en redan genomförd tävling i efterhand. Styrelsen fattar beslut att
samtliga SM vinnare ska erbjudas gratis deltagande på nästa års SM. Det
vill säga samtliga officiellt BIR vinnande hundar kort – och långhår samt
juniorvinnarna och bästa bruksmeriterade.
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f.

Ansökan har inkommit från Södra LA att få anordna Collie-SM 2020.
Huvudstyrelsen tillstyrker till större del den förfråga. När det gäller
utställning, har det under längre tid varit Huvudstyrelsens uppgift att
arrangera. Beslutas att Södra LA inkommer med önskemål på
utställningsdomare senast 2018-12-30 och huvudstyrelsen därefter beslutar
om, och gör domarinbjudan.

g. Det har i flera skrivelser från medlemmar inkommit önskemål om vilka
domare som ska döma på Collieklubbens rasspecialer. Styrelsen har samlat
dessa namn och kommer att uppdateras den listan med ytterligare önskemål
löpande. Collieklubbens styrelse ska försöka tillgodose medlemmarnas
önskemål om domare i längsta mån.
Beslutas att utställningskommittén tar mandat att avgör vilka domare som
ska döma på Collieklubbens utställningar.
h. Ansökan om utställning för 2020 är inskickad till SBK. Ansökan är gjord
för Sydöstra LA 2 maj, Mellersta Norrland LA 8 maj, Östra LA 6 juni,
Norra LA 17 juli, Södra LA 2 augusti samt Norra Svealands LA 12
september.
100 §. LA ombud är Marketta Mokko som tar kontakt med områdena för att få information till
Colliebladet.
101 §. Statistik avseende MH-MI kommer fortsatt att publiceras på hemsidan.
102 §. Inkommit skrivelse från uppfödar- och avelskommittén, Att man senarelägger planerad
konferens till 24-25 november för att möjligöra ett så brett och viktigt innehåll som möjligt.
103 §. Inplanerar tre medlemsmöten, med plats Jönköping 7 oktober, Västerås (alternativt)
Borlänge 20-21 oktober beroende på när ledig lokal finns samt Umeå 10-11 november också
beroende på lokalmöjligheter.
-----ANGELITA LÄMNAR MÖTET--------LENA ÖGREN --------SKRIVER PROTOKOLL----------.
104 §. Rapporter
a. Förtydligande om anlagsprov vallning har kommit från Svenska
kroppsvallarklubben och informationen vidarebefordras till sk. i
vallningskommiten , Marianne Hansson.
b. Styrelsen har bestämt att collien skall ligga kvar gällande SRD (särskilda
rasspecifika domaranvisningar. Särskild uppmärksamhet ska ägnas
underkäke, bett, ögon och mentalitet.
c. 2 st kullar är anmälda till valpintro hittills.
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d. Jerker undersöker om det går att lägga in ett foto i dokumentet för
täckhundslistan
e. Skrivelse till medlemmarna under utformning.
f.

Arbetet med Colliebladet nr 1 fortskrider. Styrelsen beslutar att använda sig
av tryckeriet Copy centrum i Sverige. I mitten av september hoppas vi kunna
skicka ut tidningen till medlemmarna.

105 §. Att göra listan är genomgången.
106 §. Stina jobbar vidare med bankbytet hos Swedbank under veckan.
107 §. Bordlagda ärenden
a. Utställningskommitté, bordläggs
b. Vi beslutar att starta upp Norra Svealands LA. Lokalområdet är redan i
startgroparna för utställningen i september.
c. Korthårskommite , inget nytt inkommit och bordläggs.
d. Styrelseutbildning, bordläggs
e. GDPR. Vi återkommer nästa möte eftersom Angelita lämnat idag.
f.

Statistikansvarig. Anita Braxenholm är tillfrågad och har sagt ja till att
fortsätta vara statistikansvarig vilket vi tackar för. Statistik kommer i första
hand finnas på hemsidan.

g. RAS, inget nytt om detta idag.
h. Colliebroschyren är under uppdatering. Jenny Fritzon är jobbar med detta.
108 §. Övriga frågor.
Avtalet med UNIBAS är uppsagt. Programmet används idag av två lokalområden, Västra LA
och Södra Svealands LA. De får i fortsättningen betala själva för den tjänsten om den önskas.
Bengt Åke kontaktar Norra LA angående domare för SM 2019 i Piteå.
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109 §. Nästa telefonmöte den 20 september 2018 kl 19.00

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

Protokollförare: §. 94-103

Protokollförare: §. 104-110

……………………………..
Angelita Nooni

……………………………..
Lena Ögren

Justerare:

Ordföranden:

………………………………….
Linda Pettersen

………………………………….
Bengt-Åke Bogren

