
 Svenska Collieklubben 

 

Extra styrelsemöte via telefon 15 maj 2018 med anledning av att tre ledamöter, Bosse Karlsson, Lisa 

Samuelsson, Jenny Jonsson samt suppleant Stellan Tjärnström  beslutat om utträde ur styrelsen den 11 

maj 2018. 

Deltagare: Bengt Åke Bogren, Christina(Stina) Johansson, Lena Ögren samt Jerker Sundling. 

Frånvarande: Angelita Nooni 

 

42 §. Ordförande Bengt-Åke Bogren öppnar mötet samt hälsar alla välkomna. 

43 §. Lena Ögren skriver protokollet istället för Angelita Nooni och mötet beslutade att Jerker 

Sundling justerar protokollet tillsammans med ordföranden.  

44 §. Genomgång av föregående protokoll som erhållit ett tillägg om att kassören skall erhålla samma 

arvode som ordförande och sekreterare. Protokollet godkänns och läggs till handlingarna. 

45 §. Med anledning att vice. ordf, kassör, ledamot samt suppleant i Collieklubben avgått har Bengt-

Åke kontaktat SBK/SKK för att erhålla vägledning hur styrelsen skall hantera detta med hänvisning 

till stadgarna. 

46 §. SBK/SKK har svarat att Collieklubben måste kalla till ett extra medlemsmöte(=årsmöte) med 

som enda punkt göra fyllnadsval av de fyra som avgått. Valberedningen skall kontaktas och Bengt-

Åke tar kontakt med Sk Marianne Hansson och informerar om läget. Thomas Uneholt vice ordf i CS 

har tillfrågats om att vara ordförande på medlemsmötet och sagt ja. Dag & plats återkommer vi med 

inom kort. 

Citat: Från SKK:s sida vill vi även betona att frågan om och hur mentalindex ska införas eller inte på 

Collie, idag inte primärt är en fråga för Collieklubben att besluta om. Utan beslutet kommer slutligen 

att fastställas av SKK i samråd med SBK. 

47 §. En ny kassör skall utses fram till det extra medlemsmötet. Styrelsen utser Christina Johansson 

som tillförordnad kassör. Mötet beslutar att utse Bengt-Åke Bogren personnr 430309–2334 och 

Christina Johansson personnr 610222–0222 att var för sig teckna bankförbindelse. Stina kontaktar 

tidigare kassör för att få tillgång till handlingarna.  Som ny medlemsansvarig utses Lena Ögren som 

även tar över kennelregistret.  Vi avvaktar med att utse en vice ordförande samt suppleant. Jerker tar 

kontakt med Stellan som varit arkivansvarig om överlämnande av arkivet. 

48 §. Rapporter 

A. Gällande förfrågan från LA Sydöstra meddelar Stina på kommande lokala möte hur 

styrelsen tänkt gällande detta. Vårt förslag till informatör om MI Marie Baaz. 

B. Jerker Sundling vikarierar som webbansvarig för Thomas Persson tillsammans med 

Peter Möller. Vi hjälps att kolla igenom innehållet m.m. på hemsidan. 



C. Vi öppnar en ny FB sida, Jerker och Angelita tittar på det och den får samma namn 

som tidigare. Välkommen till Svenska Collieklubben. 

D. Vi skall försöka vara mer aktiva och berätta om vårt arbete i rasklubben. 

E. Styrelsen tillskriver SBK och SKK:s föreningskommitté angående hur vi blivit 

bemötta efter årsmötet på bloggar och olika grupper på FB.  

 

49 §. Genomgång av att göra-lista 

Gällande införande av valp-intro har Stina skickat förslaget till Therese Palm för slutgiltigt 

godkännande. Vi tar upp detta igen nästa möte. 

Gällande Collie SM så är sponsoravtalet med Royal Canin ej aktuellt längre, Bengt-Åke tar kontakt 

med Alf Oskarsson och meddelar informationen. Arrangör av utställning m.m. kan däremot ansöka om 

sponsring till varje utställning om så önskas. 

Gällande Colliebladet och ansvariga tar vi detta vid nästa möte. 

50 §. Kassörens rapport. Inget att rapportera. 

51 §. Vårt nästa styrelsemöte blir också ett fysiskt arbetsmöte den 27 maj 2018. Plats SKK:s lokaler i 

Sollentuna.  

52 §. Övriga frågor. Vi har tagit del av ett mejl från ägare till korthårig collie som handlar om hälsa 

hos rasen. Avelskommittén har möte torsdag 17 maj 2018 och brevet vidarebefordras till sk. Marianne 

Hansson. Bengt Åke ger avsändaren information. 

Styrelsen har delgivits en skrivelse från medlemmar angående missnöje med arrangemanget av en 

utställning i rasklubbens regi.  

53 §. Nästa möte blir IRL den 27 maj 2018 i Stockholm. 

54 §. Ordförande Bengt-Åke tackar och avslutar mötet. 

 

 

Protokollförare:   Ordförande: 

 

………………………………………  ……………………………………. 

Lena Ögren    Bengt-Åke Bogren 

  

Justerare:     

……………………………………… 

Jerker Sundling 


