
 
 

Protokoll fört vid styrelsemöte i Svenska Collieklubben, 2015-03-25 
Plats: Telefonmöte, kl.19.00. 
 
Närvarande:    
Alf Oskarson                    Ordförande  
Kirsten Wretstrand           Sekreterare 
Stellan Tjernström            Kassör 
Angelica Eklund               Ledamot 
Anders Svensson               Ledamot  
Emma Hult                        Ledamot  
Hanna Rosell                    Suppleant 
 
Meddelat förhinder: 
Jan Klerung                      Vice ordförande  
Anja Gramner                   Suppleant 
 
 
§14 Mötets öppnande 
Ordförande Alf Oskarson hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 
 
§15 Godkännande av dagordningen 
Mötet godkände dagordningen. 
 
§16 Val av Justeringsman 
Kirsten Wretstrand utsågs till justeringsman. 
 
§17 Välkomnade av nya styrelsemedlemmar 
Alf Oskarson gick igenom allmän information om att vara förtroendevald inom Svenska 
Collieklubben. 
 
§18 Föregående protokoll  
Senaste protokoll saknas. 
 
§19 Genomgång av att göra lista, postlista och styrelselista: 
Presentation utav att göra listan. 
Ingen postlista. 
Styrelselista: inga beslut tagna. 
 
 
 
 



 
 
§20 Kommittéer och projekt 
Genomgång av alla kommittéer och uppdrag och översyn av vilka som vill vara kvar och 
vilka poster som vi saknar folk på. 
 
§21 Årsmöte 
Årsmötesprotokollet är utskickat till justeringsmännen. 
 
§22 Colliebladet 
Nästa Collieblad trycks en vecka senare än planerat (6-7 april). 
 
§23 Ekonomi 
Stellan Tjärnström har gett ett förslag på kvartalsbudget som vi stämmer av emot.  
Han kontaktar LA och kollar vilka som behöver Nordea dosor. 
Stellan Tjärnström har skickat ett budgetförslag på colliekonferens & uppfödarträffen. 
Alf Oskarson frågar avelsamordning om deras åsikt och vi väntar på schemat över 
konferenserna. Vi tar beslut den 22/4. 
 
§24 Konferenser och seminarier 
Alf Oskarsson representerar SCK på kongressen. 
 
§25 Övriga frågor 
Schäferklubbens remiss: Kirsten Wretstrand formulerar ett svar att vi stödjer punkt ett. 
Vi stödjer att kongressen hålls vartannat år. Kirsten Wretstrand svarar. 
SBK om utställnings- och championatsreglerna, avelsamordning får i uppdrag att svara på 
detta. 
Årshjul: Kirsten Wretstrand skickar ut ett förslag. 
Dropbox: Anja Gramner kollar upp detta. 
 
§26 Kommande möten 
22 april KL 19.00. Telefonmöte. 
21 maj KL 19.00. Telefonmöte. 
 
 
 
 
Vid protokollet Justerare Ordförande 
 
   
 
Angelica Eklund  Kirsten Wretstrand Alf Oskarson 
 


