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Protokoll nr 10 fört vid styrelsemöte i Svenska Collieklubben, 2014-11-23 
 
Plats: Telefonmöte, kl 19.00 
 
Närvarande:    
Alf Oskarson                Ordförande  
Jan Klerung                     Vice ordförande  
Kirsten Wretstrand          Sekreterare 
Stellan Tjernström           Kassör 
Anders Svensson             Ledamot  
Håkan Dahlbom               Ledamot  
Angelica Eklund              Ledamot  
Ulla Berg-Persson            Suppleant 
 
Frånvarande: 
Anja Gramner                  Suppleant 
 
§110 Mötets öppnande 
Ordförande Alf Oskarson hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 
 
§111 Godkännande av dagordningen 
Mötet godkände dagordningen. 
 
§112 Val av justeringsman 
Jan Klerung utsågs till att justera protokollet. 
 
§113 Föregående protokoll  
Protokoll 9/2014 justerades och lades till handlingarna. 
 
§114 Genomgång av att göra lista, postlista och styrelselista: 
Postlista: 
813, skickad till LA och dom anmäler sig själva. Kirsten Wretstrand fixar sammanställning 
och skickar till SBK. 
817, Håkan Dahlbom, Kirsten Wretstrand och Ulla Berg-Persson tar fram ett förslag innan jul 
och presenterar det på styrelselistan. 
 
Styrelselista: 
Vi beslutade att Gimo blir platsen för LA-konferensen 2015. 
 
§115 Kommittéer och projekt 
LA 
Jan Klerung rapporterar om LA's aktiviteter. 
Styrelsen vill ha in protokoll från LA's årsavslut och anteckningar från diskussionsmötena till 
nästa styrelsemöte. 
LA-konferensen kommer att starta KL 9.00 på lördagen. Kirsten Wretstrand bjuder in Hanna 
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Rosell, Kerstin Widmark Angelita Nooni, Kenneth Niklasson och Johan Nilsson till 
konferensen. 
Ett förslag är att ta upp hemsidan på konferensen. Jan Klerung kontaktar Anders Dalstedt och 
frågar om han vill komma och prata om föreningsteknik och moral. 
 
Vallning 
Angelica Eklund har skickat ut en förfrågan till andra rasklubbar inom SBK angående deras 
vallverksamhet. Nästan alla har svarat och dom har överlag en viss verksamhet, så som prova 
på, läger och  inofficiella vallanlagsprov enlig SBC regelverk. 
Vi avvaktar med att driva frågan om att få SBC prov officiellt för Collie tills IKV har blivit en 
klubb inom SKK organisationen. En tanke är att arrangera ett läger på Mårtensby gård inom 
SCK regi, Angelica Eklund tar kontakt med Östra LA och pratar om detta. Hon jobbar även 
vidare med en lista över vallningsinstruktörer som tar emot kroppsvallare. 
 
Utställning 
Ansökningar för 2017 är klara.  
Enkäten från föregående möte är klar och ivägskickad. 
 
Hemsidan 
Angelica Eklund färdigställer hemsidan i december. 
Jan Klerung & Kirsten Wretstrand kontrollerar att innehållet på hemsidan är rätt.  
Ulla Berg-Persson tar sedan och korrekturläser innan sidan lanseras. 
 
Facebook 
Ingen rapportering. 
 
Pris 
Ingen rapportering. 
 
Projekt mentalt sund Collie 
Text till Handboken är ordnad. 
 
Uppfödarkommittén  
Ingen rapport. 
 
Avelsamordning 
Collie konferens 10-11 oktober 2015, någonstans i Mellansverige. 
 
§116 Årsmöte 2015 
Alf Oskarsson har frågat Ånnaboda i Kilsbergen om offert. 
Staffan Thorman har tackat ja till att vara mötesordförande. 
 
§117 Colliebladet 
Den är stort sett färdigställd och den går i tryck den 1 december.  
Jan Klerung ordnar så att det framkommer vilket LA man tillhör på adressetiketten på 
Colliebladet. 
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§118 Ekonomi 
Dom flesta tycker Unibas fungerar och Stellan Tjärnström kommer att ordna en enklare kontoplan. 
Collie SM gick med förlust med 15457kr. 
LA behöver ett protokoll för att kunna ändra kontona i Nordea, Stellan Tjärnström hjälper LA. 
 
§119 Konferenser och seminarier 
Organisations- och utbildningskonferens 30/1-1/2 2015: Alf Oskarson och Angelica Eklund. 
Temautbildning för avelsfunktionärer 21-22 mars 2015: Alf Oskarson tar kontakt med Kerstin 
Widmark om hon är intresserad och kan gå på detta för SCK räkning. 
 
§120 Övriga frågor 
Colliekalender 
Vi satsar på detta nästa år. Kirsten Wretstrand skriver samman information om vad en bra bild 
är. 
 
Utställningskritiker på hemsidan 
Ulla Berg-Persson kollar upp hur stort arbetsmomentet skulle bli till nästa möte. 
 
Trippeldiplom  
Sheltieklubben har ett sådant för hundar som har Excellent på utställning samt resultat i 2 
grenar till (klarat uppflyttning från de enklaste klasserna); lydnadsprov, appellklass, freestyle, 
agility, vallhundsprov, viltspår eller rallylydnad. Detta för att uppmuntra till att ägarna 
aktiverar sina hundar, och diplomet delas ut på årsmötet och bild publiceras i sheltiebladet.  
Vi tycker detta är intressant och vi tänker presentera detta på LA konferensen. 
 
Utskick till uppfödare 
Lista är ej upprättad. Jan Klerung ordnar detta. Foldrarna är klara. 
 
Utskick till valpköpare 2013 
Lista till valpköpare är upprättad av Jan Klerung. Foldrarna är klara. 
 
Kommunikationsplanen 
Anders Svensson färdigställer den och skickar ut det styrelselistan. 
 
Fråga från Norra LA 
Kommer någon i styrelsen vara med på Collie SM. Alf Oskarson och Kirstem Wretstrand 
tänker delta som det är i nuläget. 
Är Royal Canin fortfarande vår sponsor? Kirsten Wretstrand frågar Meta Carlsson om detta. 
 
Förtjänsttecken 
Jan Klerung har fått lista från Södra Svealands LA och skickar vidare den till Alf Oskarson 
som får skriva under och skicka in sammanställningen till SBK. 
 
§121 Kommande möten 
17 december kl 19.00 
19 januari kl 19.00 
17 februari kl 19.00 
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§122 Mötets avslutande 
Ordförande Alf Oskarson tackade för visat intresse och avslutade mötet. 
 
 
  
 
 
 
 
Vid protokollet Justerare Ordförande 
 
   
 
Angelica Eklund  Jan Klerung Alf Oskarson 


