
 

LA-Nytt nr 1:2020 
Hej alla! 

Detta är ett nytt infobrev från styrelsen till er alla som är engagerade i något LA. Målet är att komma ut med 
4 nummer per år och tanken är att fler i LA ska veta vem man kontaktar i olika ärenden och vad som är på 
gång. Så det är fritt fram att skicka vidare till fler i ert LA. 

Presentation av oss i styrelsen: 

Ordförande         Kirsten Wretstrand  ordforande@svenskacollieklubben.se 
Vice ordförande       Emma Hult, kontaktperson LA 
Sekreterare        Helen Eimar, klubbens officiella adress  sekreterare@svenskacollieklubben.se 
Kassör        Monica Johansson  kassor@svenskacollieklubben.se 
Ledamot        Lena Ögren, medlemsansvarig medlem@svenskacollieklubben.se 
Ledamot        Annika Lekman, protokollsekreterare 
Ledamot        Stina Johansson 
Suppleant         Anja Rydén-Gramner 
Suppleant        Erika Jonsson, redaktör Colliebladet colliebladet@svenskacollieklubben.se 
 
Kontaktuppgifter hittar ni på hemsidan: Om klubben/Styrelse 

Alla LA har nu haft sina årsavslut och då behöver ni skicka in en hel del handlingar till centralstyrelsen. 

Årsavslut innebär följande: 

1. Ni ska skicka in er ekonomiska redovisning , så fort som ni har haft ert möte 
2. Ni ska skicka in namn på de personer som ni har valt in i era LA. Dessa kommer därefter att 

godkännas av styrelsen på styrelsemötet  i januari. 
3. Ni ska skicka in en plan för 2021 till styrelsen.  
4. Ni mejlar allt till kassören, Monica. 

 

Vad har hänt, vad är på gång och vilka ni kan kontakta 

Vi har som ny styrelse vald sent på året börjat få ordning på vem som gör vad. Vi har en ny sekreterare, en 
ansvarsfull position som tar lite tid att greppa, vilket Helén sköter lysande. 

SBK höll sin kongress digitalt den 24–25 oktober. Kirsten var SCK:s delegat. 
Vi har fått reviderade stadgar, med bl.a. en ny arbetsgång för valberedningen. Vi har redan hunnit med 
proceduren där medlemmar kan nominera personer som då står till förfogande för val. Styrelsen tog emot 
dessa nomineringar fram till 15 december och har nu skickat vidare dem till valberedningen.  

Ni har nu tillgång till zoom för att hålla möten eller arrangera t.ex. en föreläsning. Med zoom når ni inte bara 
de i ert eget LA utan hela Sverige. Prova på att använda den funktionen! Kontakta sekreteraren så bokar hon 
upp ett möte åt er. 

Hemsida för LA – ni ska nu alla ha en hemsida under svenskacollieklubben.se och en login till wordpress.  

LA-pärmen ligger nu helt öppet på hemsidan, inget lösenord behövs alltså. Gå in, kolla runt lite och läs 
igenom. Allt som fanns i den gamla LA-pärmen finns inte med ännu, men det kanske är saker som inte 
behövs längre…? Ni hittar pärmen under Lokala Aktivitetsområden/LA-pärmen innehållsförteckning.  

Anmäl era arrangemang och aktiviteter till Emma så hamnar de som arrangemang på hemsidan.   

 



 

LA-Nytt nr 1:2020 
Info om våra arbetsgrupper och kommittéer och vem ni kan kontakta:  

Vallning: Vi har en arbetsgrupp som är väldigt aktiva. Kontakt i styrelsen är Anja Rydén Gramner, men också 
Bodil Carlsson och Kristina Åhlfeldt. 
Gruppen har verkligen lyckats få till fler vallhelger och tanken var att arrangera SCK:s första 
NHAT(vallanlagstest), men restriktionerna kom i vägen. Collie är en av raserna på Kroppsvallarnas lista över 
godkända raser. 
Hör av er till gruppen om ni har önskemål om en vallningsaktivitet i ert LA.  

Utbilda MH-figuranter: Vill ni ha hjälp med att utbilda MH-figuranter i ert LA, kontakta Monica Johansson. 
Övrig i gruppen är Elisabeth Bauer, Lisa Samuelson och Anita Wihk. De kan hjälpa till att sy ihop en utbildning, 
eller hitta en utbildning i ert distrikt. 

Medlemsfrågor: Kontakta Lena Ögren vid frågor kring medlemskap. 

Colliebladet: redaktör är Erika Jonsson, layout sköts av Johan Nilsson och Tarja Heida är idéspruta. 
Korrläsning: Jan Klerung.  
Vi vill alla se och läsa reportage i tidningen från era aktiviteter, så glöm inte bort att skicka in till redaktionen. 
Emma påminner när det är dags igen, men planera in någon som skriver ett reportage redan när ni genomför 
arrangemanget. Och ta fina bilder, det förhöjer läslusten i Colliebladet. 

Utgivningsplan 2021: Manusstopp: nr 1: 15/2, nr 2: 1/5, nr 3: 15/8 samt Handboken 10/11.   

Collie-SM: Följande arrangemang ligger i plan: 
2021 Timrå BK med Mellersta Norra LA 
2022 Helsingborg BK med Södra LA 
2023 Norra Uppland, ort inte klar än och inga datum är ännu beslutade. 

SM- och Utställningskommittén: vid frågor, intresse för att arrangera SM 2024, eller hjälp med olika praktiska 
frågor kontakta Monica Johansson. Övriga i gruppen är Mia Pettersson, Gunilla Nygren, Meta Carlsson samt 
Bettan Bauer. 

Utställningar: ansökan av utställningar för 2022 är klar. Här hittar du ansökta utställningar framåt: 
2021: Östra LA 30 maj, Norra LA 11 juni, Mellersta Norra 30 juli-Collie-SM, Norra Svealand 11 september,  
2022: Västra LA 14 maj, Norra LA 10 juni, Södra LA 21 juli-Collie-SM, Norra Svealand 10 september 

Utställningsansvarig är Margaretha Carlsson och ni postar Exteriörbeskrivningsprotokoll och utställningskritik 
till: Margaretha Carlsson, Åsen, 855 90 Liden. 

Ansökning utställning 2023: Under 2021 behöver ni fundera på vilka datum ni vill ha er utställning under 
2023. Utställningsansvarig Margaretha Carlsson hanterar information till er när det blir dags ansökan efter 
sommaren. 

Exteriörbeskrivning: I LA-pärmen kommer en flik där det står mer om hur ni gör för att arrangera en 
exteriörbeskrivning. 

AG Uppfödar-MH: Kontakt i styrelsen är Kirsten Wretstrand, övriga Elisabeth Pettersson, Marie-Louise Muhr. 
Här kan uppfödare få hjälp med att boka ett uppfödar-MH. 

 
Vi har en kontinuerlig utveckling av hemsidan. Hittar ni något konstigt, en länk som inte fungerar eller om ni 
några förslag till förbättringar eller något annat förslag, kontakta webmaster@svenskacollieklubben.se 

 

/Styrelsen för Svenska Collieklubben 2020-12-27 


