Protokoll: 13

Svenska Collieklubben

Styrelsemöte 19 November 2018 kl 19.00
Deltagare:
Bengt-Åke Bogren, Angelita Nooni Christina Johansson, Lena Ögren, Marketta Mokko,
Linda Pettersen, Mia Hansson, Jerker Sundling och Lise-Lotte Häger.
158 §. Ordförande Bengt-Åke Bogren hälsar välkommen.
159 §. Lise-Lotte väljs till justerare tillsammans med Ordföranden.
160 § Föregående protokoll läggs till handlingarna efter viss justering.
161 §. Bengt-Åke rapporterar om telefonsamtal, mejl och dialogmöte.

Sponsoravtal med Agria är nu undertecknat och klart. Agria kommer att skänka lite
prylar till vår Collie konferens. Dialogmötet ger info om behovet av nya domare till
tävlingsverksamheten, ny resepolicy och att det är många disciplinnämndsärenden.

162 §. Inga AU beslut.
163.§. Kassören rapporterar om ekonomin, som ser god ut. Avstämning med revisorerna ska
göras till helgen som kommer. Alla LA är nu kopplade till Swedbank, fonderna kommer också
snart att flyttas och därmed avslutas arbetet med Nordea.
Meddelas att dropbox kontot är igång.
Information om att Birgitta Åhman entledigas från sin post som revisor. Ta reda på vilken av
revisor suppleanterna vem som går upp i utbyte.
Många annonser är bokade till colliebladet och samtliga fakturor avseende Colliekonferensen är
utskickade.
164.§. SCK kommer att skicka skrivelse till SBK och SKK tävlingskommitté med anledning av
det tävlingsförbud som meddelats en hund av vår ras. Styrelsen tycker det är viktigt att belysa
att det faktiskt kan påverka många fler individer.

165.§ Inkomna skrivelser
a. Kroppsvallarna undrar vem som kommer ersätta Marianne Hansson som collieklubbens
kontaktperson
Styrelsen beslutar att Lise-Lotte Häger ska vara kontaktperson, dvs länken mellan
kroppsvallarna och Collieklubben
b. Det har inkommit mejl från några rasklubbar att sondera över hur och vilka förslag på
personer att föreslå till valberedningen centralt SBK.
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c. Östra LA har hand om rasmontern på Stockholms hundmässa, ta kontakt och höra om de
behöver hjälp. Norra Svealand LA tillfrågas om rasparaden.
Bengt-Åke lämnar mötet.
d. Inkommit önskan från Bengt-Åke Bogren om att utöka rasregister till kort-och långhårig
Collie. Styrelsen beslutar enhälligt att tillstyrka önskan.
Bengt-Åker kommer åter till mötet.
e. Information om SBKs beslut att arbetsmeriter ska gälla för samtliga bruksraser för att kunna
ta CERT på utställning.
f. Beslutas att kennelspindlarnas kommentarer ska redigeras.

166 §. Information och frågor omkring den kommande LA konferensen som ska avhållas i
Lenhovda i februari.
Information från LA områden, att de har svårt att få tag i figuranter. Det behöver utbildas fler
figuranter till MH och detta kostar pengar. Styrelsen beslutar att ekonomisk stötta LA områden
med 1000 kr vardera/ år för ändamålet.

167 §. Lena har lagt ut statistik på hemsidan, och hon har fått tag på Katja som lovat att hjälpa
oss med nya MI listor.

168 §. Till att arbeta med projektet Mentalt Sund Collie har styrelsen tillfrågat Birgitta Åhman,
Marie Baaz samt Katja Grzechnik, alla tre har tackat ja och Katja blir sammankallande. Som
kontaktperson till MSC för styrelsen utses Jerker. Jerker och Lena kontaktar dem för att ta fram
en arbetsbeskrivning.

169 §. Colliekonferensensen 24-25 november 2018. Pratar om upplägget och sedan leder
moderator Moa Persson dagen.

170 §. Inkomna motioner. Styrelsen ges i uppdrag att noggrant läsa igenom samtliga motioner
till nästa möte.

171 §. Information om infomöten och inkomna synpunkter. Finns många bra synpunkter om att
ta till sig, bland annat gällande SM. Bengt-Åke kommer att sammanställa enkäterna.

172 §. Medlemsmöte mars 2019
a. Bengt-Åke har bokat möteslokal till medlemsmöte, mars i Gävle, full utrustning finns.
kostnad för detta är 4500 kr.
b. Beslutas att Bengt-Åke i första hand deltar på Organisationskonferensen 25-27 januari, som
reserver går Jerker eller Angelita

173 §. Sponsoravtalet med Agria är nu undertecknat. Agria skänker 3000 kr till SM och
Collieklubben får 5 kr/collie som försäkras i Agria

174 §. Beslutas att införskaffa nya vandringspriser. Priskommittén ges i uppdrag att till
styrelsen inkomma med förslag.
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175 §. Rapporter:
a. Lena Ögren har fått kontakt med Katja, hon kommer bistå oss med nya MI Listor.
b. Beslutas att de 50 exteriördomare som ej är medlemmar i Collieklubben, men som dömer
rasen ska få Colliebladet hemskickat.
c. Angelita och Kerstin Widmark ges i uppdrag att arbeta omkring RAS.
d. Inget på Att-Göra listan
176 §. Övriga frågor: Ta reda på när senaste domarkonferensen för collie var.
177 §. Nästa möte inbokas tisdagen den 11 december kl 19.00
178 §. Bengt-Åke tackar för kvällens möte och vi avslutar.

Protokollförare:

Ordföranden:

……………………………..
Angelita Nooni

………………………………
Bengt-Åke Bogren

Justerare:

………………………………
Lise-Lotte Häger

