
  Protokoll 19 

      Svenska Collieklubben 
 

Styrelsemöte via telefon 21 februari 2019. 

Deltagare: Bengt Åke Bogren, Christina Johansson, Linda Pettersen, Jerker Sundling, Lise-

Lotte Häger, Mia Hansson, Marketta Mokko och Lena Ögren. Lena skriver protokoll tills 

Angelita ansluter.  

Frånvarande: Angelita Nooni ansluter vid § 244. 

 

§ 239. Ordförande Bengt Åke Bogren hälsar välkommen.  

§ 240.  Jerker Sundling utses att justera dagens protokoll tillsammans med ordförande. 

§ 241. Genomgång av protokoll 17, samt protokoll 18. Samtliga godkändes och läggs till 

handlingarna. 

§ 242. Ordförande redovisar lite bland annat. från organisations konferensen. Handlade om 

etik & moral, lika med bemötande. Diskuterades även om enhetliga hemsidor för 

organisationen. Svensk Hundungdom fanns också med på agendan. 

§ 243. Vi har fått en fråga angående det ny instiftade vandringspriset, detta har besvarats. 

§ 244. Vid dagens sammanträde beslutas att även suppleanterna har yttranderätt. Vi stöder 

information från SBK. 

§ 245. Beslutar enhällit att följa rekommendation med det info vi fått från SBK 

§ 246. Kassören rapporterar att föregående års resultat är utskickad tillsammans med 

åretsresultat. Medlemsantalet är nu 759 vilket betyder en ökning på 100 personer. 

§ 247 Inkomna skrivelser:  

Norra Svealands LA önskar fortsätta vara en lokal aktivitetsgrupp, de har fått information om 

att de innebär att de inte behöver ha någon styrelse samt att de inte har egen ekonomi med 

juridisk form och organisationsnummer. De äskar istället pengar hos huvudstyrelsen vid 

aktiviteter. 

Sydöstra LA meddelar att de inte kommer att vara behjälpliga eller närvarande vid 

utställningen den 5 maj i jönköping.  

Beslutades att Styrelsen centralt kommer att ta hand om hela det arrangemanget även det 

ekonomiska. 

§ 248. Telefonmöte är inbokat den 5 mars tillsammans med LA områden för information från 

SBK Anders Dahlstedt angående LA/LO enligt stadgar. 
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§ 249. Jerker rapporterar från regelrevideringskonferens, där SBK gick igenom bland annat 

kommande tilltänkta arbetsmeriter för att få CERT samt nya aktiviteter som exempel UHP. 

Fler konferenser kommer att hållas innan SBK skickar förslag på beslut till SKK.  

De gick också igenom de stora skillnaderna i exteriörbeskrivarrapporter. Många 

utställningsdomare har svårt att göra en korrekt exteriörbeskrivning utifrån hur mallen är tänkt 

att användas, det gör att det är svårt att tolka hur det egentligen ser ut med exteriören.  

Conny Borg och David Lundgren informerade också att man beslutat att plocka bort 

kamp/lekdelen under skotten samt att man kommer att utbilda funktionärer och utföra brush-

up för att beskrivningen måste bli mer likvärdig, vilket man vet att den inte är idag. Även 

beskrivarna måste bli mer kunniga på att läsa vad hundarna verkligen gör och vad reaktioner 

verkligen står för. 

§ 250. Att göra till medlemsmötet i mars. 

Läsa igenom verksamhetsberättelse och verksamhetsplan för att färdigställa detta. 

§ 251. Rapporter: 

a) Colliebladet kommer snart gå iväg för tryck. 

b) Sammanställa dokumenten till SBK 

c) Inget att göra enligt ” Att göra listan” 

§ 252. Utställningskommittén kommer ha ett möte för att skriva mall till sponsoravtal som ska 

tecknas.  5 stycken nya vandringspriser ska inhandlas. Dessa ska sedan vandra i 10 år. 

Ny statistik gällande collie håller på att färdigställas, eventuell kommer pris att instiftas. 

§ 253. Nästa telefonmöte är den 4 mars kl 19.00.  

Vårt sista styrelsemöte kommer vara den 22 mars i anslutning till medlemsmötet i Gävle. 

§ 254. Ordförande Bengt-Åke tackar för kvällens uppmärksamhet och arbete. Mötet avslutas. 

 

 

Protokollförare   Justerare  Ordförande 

 

……………………….  …….………………… ……………………….. 

Lena Ögren   Jerker Sundling Bengt Åke Bogren 

 

 

 

 


