Protokoll: 10

Svenska Collieklubben

Telefonmöte 20 september 2018 kl 19.00
Deltagare:
Bengt-Åke Bogren, Christina Johansson, Lena Ögren, Marketta Mokko, Mia Hansson,
Linda Pettersen, Jerker Sundling samt Lise-Lotte Häger
Frånvarande Angelita Nooni

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

112 §. Mötet beslutade att utse Mia Hansson att justera dagens protokoll tillsammans
med Ordföranden.
113 §. Genomgång av föregående protokoll. Godkänns med ändring av ordalydelse från
medlemsmöte till informationsmöte i protokollet från augusti.
114 §. Till protokollförare utses Lena Ögren.
115 §. Bengt Åke rapporterar.
a. SBK har kontaktat honom angående RAS dokumentet.
b. Vi återkopplar till Östra LA angående monter på Hundmässan 2018.
c. Norra LA är kontaktad angående SM 2019 bla. om domare som är bokad av
Maria Caxne samt att området vill ha hjälp av styrelsen.
d. Tryckeriet vill ha namn på personuppgiftsansvarig gällande colliebladet. Vi
meddelar Bengt Åke Bogren som ansvarig.
e. Styrelsen gk AU beslutet angående priset för konferensen.
116.§. Kassörens rapport. Skattekontot för klubben var ett minussaldo vid årsskiftet. Pengar är
insatta. Ett faktureringsprogram tillförs för att underlätta utskick av fakturor framöver.
117.§ Inkomna skrivelser
.
a. Inkommit ett brev från gruppen MSC. Ett svar kommer att skickas till
sammankallande i gruppen.
b. Ytterligare två brev har kommit angående SM 2018 och personerna
kommer att erhålla ett gemensamt svar från styrelsen och arrangerande LA
område.
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118.§ Agria. Styrelsen har erhållit ett förslag till sponsoravtal från försäkringsbolaget Agria. Vi
behöver få tid att gå igenom detta och fattar beslut vid nästa styrelsemöte.
119.§ RAS dokumentet. Inget nytt att rapportera.
120.§ Info om Syd Östra LA dag. En lyckad dag med ca. 30 utställare samt möjlighet till
exteriör beskrivning.
121 §. Colliebladet. Vi ser framemot att tidningen når alla medlemmar i början på oktober.
122 §. Programmet för de tre informations mötena läggs ut på hemsidan samt FB sidan.
123 §. Att göra listan är genomgången.
124 §. Övriga rapporter
a. LA pärmen är inte uppdaterat. Lotta, Marketta & Stina arbetar med den
uppdateringen. Tanken är att senare överlämna en aktuell pärm till LA
områdena.
b. Gällande ansökan om hederspriser till nästa årsmöte enligt statuter, MT
galleri, vinnarannonser till handboken går vi igenom vad som skall gälla.
c. Styrelsen ansöker om Hamiltonplaketten för två uppfödare inför
nomineringen 2019.
d. Arbetet med colliebroschyren fortsätter. Antalet exemplar skall bestämmas.
e. Stina jobbar med nya täckhundslistan och lägger även in foto om man
önskar.

125.§. Bordlagda ärenden.
a. Vi har beslutat att utställningskommittén består av sk. Mia Hansson, Angelita
Nooni och Lise-Lotte Häger och skall kompletteras med en person.
b. Norra Svealands LA har haft sin utställning och har konstituerat sig. Ordf
Mikaela Johansson, kassör Elin Nordström samt Katja Gretznik.
c. Korthårskommite , inget nytt har inkommit och bordläggs.
d. Styrelseutbildning, bordläggs.
e. GDPR, bordläggs.
f.

Den erhållna statistiken från Anita läggs ut som tidigare under rubriken Avel
på SCK:s hemsida.
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126.§. Colliekonferens Upplands Väsby 24–25 november.
Programmet måste presenteras på hemsidan, FB sidan för medlemmarna. Info kommer även i
kommande Collieblad.
127.§. Övriga frågor.
Norra Svealands LA önskar arrangera två utställningar 2020, bordläggs.
Lise-Lotte vill instifta ett vandringspris att utdelas på SM (Petronellas VP) och vi tipsar om att
läsa tidigare statuter för lite idéer om utformning av priset.
Gällande MH testledare, figuranter finns inga pengar avsatta från centralt håll 2018. Styrelsen
skall se över detta inför kommande år.

128.§. Nästa telefonmöte den 21 oktober 2018 kl 19.00

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

Protokollförare:

……………………………..
Lena Ögren

Justerare:

Ordföranden:

………………………………….
Mia Hansson

………………………………
Bengt-Åke Bogren

