
Protokoll: 11 

 Svenska Collieklubben 

 

Telefonmöte 21 Oktober 2018 kl 19.00 

Deltagare:  

Bengt-Åke Bogren, Angelita Nooni Christina Johansson, Lena Ögren, Marketta Mokko, 

Mia Hansson, Linda Pettersen, Jerker Sundling samt Lise-Lotte Häger. 

 

130 §. Ordförande Bengt-Åke Bogren öppnar mötet, Alla välkomna.  

131 §. Ordinarie sekreterare är hemma från Australien, skriver protokoll (Angelita 

Nooni) 

132 § Mötet beslutar att utse Marketta Mokko att justera kvällens protokoll tillsammans 

med Ordföranden. 

133 §. Kvällens ”Dagordning” godkänns att arbeta efter. 

134 §. Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna. 

  

135 §. Ordförande Bengt Åke rapporterar, inkommen post, telefonsamtal och mejl: 

 

a. SBK Brev från Mentalkommittén ang. behov av fler MH och därmed också 

figurantutbildning. Utbildning föreslås till Mars 2019. 

 

b. Inkommit mejl med frågan varför Ras ej finns på hemsidan. Detta är utlagt. 

 

 

c. Angelita Nooni lämnar mötet:  

Styrelsen behandlar ankommet brev gällande utbildning till domare. 

Styrelsen beslutar att enhällit tillstyrka möjligheten att A.N’s önskan om 

domarutbildning på raserna kort-och långhårig Collie. Ordförande Bengt-

Åke skriver brev till SBK avseende SCK beslut. 

  

Angelita återkommer till mötet. 

 

d. Anja Gramner undrar över statistik i colliebladet. Hon meddelas att statistik 

kommer att uppdateras löpande på hemsidan. 

 

e. Info om RAS/RUS konferens som genomförs centralt av SBK. 
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f. Information från avels-och uppfödarkommittén, kan behöva stärkas med 

någon deltagare. 

 

136.§. Kassörens rapport. Postgiro avslutas och Bankgiro har öppnat, saknas ID handlingar för 

ett LA. Stina informerar om att fonderna inte är låsta utan kan flyttas. 

 

137.§ Hemsidan är under kritik, och styrelsen har förståelse för detta. Vi är överens om att SCK 

borde ha en ny och lättorienterad sida. Stina erbjuder sig att se över lite flikar och innehåll och 

det finns en medlem som ev. kan vara behjälplig. 

 

138.§ Svar till MSC färdigt. Förslag på nya namn till att driva projektet vidare presenteras. 

Representant ur styrelsen tar kontakt med föreslagna personer för att höra om möjligheten. 

 

139.§ Det har inkommit skrivelse angående collie med näthinneavlossning som fått 

tävlingsförbud på grund av sin ögonstatus.  Styrelsen beslutar att vi måste göra en skrivelse till 

SBK och SKK för att tolkningen måste utredas. Styrelsen har kännedom om bibehållen funktion 

på hundar med vissa ögonfel det behöver inte betyda att hunden är kliniskt sjuk. 

Angelita ges i uppdrag att kontakta hunden ägare för att meddela att styrelsen kommer att agera.  

Angelita och Stina får i uppdrag att formulera styrelsens önskan. Stina kollar om vi kan få hjälp 

av någon fler. 

 

140.§ Två informationsmöten har avhållits, ett i Jönköping och ett i Västerås. Ett mindre antal 

personer har visat intresse, men gemensamt så har de varit trevliga träffar och många har 

uttryckt att det är bra med fysiska möten. I dagsläget är ingen anmäld till Umeå. Vi får kolla upp 

om intresset finns för detta ska kunna utföras. 

 

141 §. Colliekonferensen den 24-25 november. Det är dryga 30-talet som anmält sig och vi 

hoppas fler ska visa intresse att delta. Beslutas att styrelsen betalar för konferensavgiften själva. 

Det finns bokade rum som man kan kontakta Carina för att få tillgång till. 

 

142 §. Beslutas att genomföra en LA konferens med plats Lenhovda ”Tassa In” finns sovplatser 

för upp till 18 personer. Konferensen beslutas att inbokas den 9-10 februari 2019. Lena är 

behjälplig att boka resor så kostnaderna hålls nere. 

 

Stina informerar också om att LA pärmen nu är helt uppdaterad. 

 

143 §. Vandringspriser ska gås igenom, då vissa är gamla och slitna. Ansökan om priser ska 

vara priskommittén tillhanda senast 15 januari för att slippa all stress, då det tar tid att 

sammanställa. Priser kan sökas för svenskägda hundar och gällande svenska meriter.  

 

144 §. Uppdateringen om Collieutredningen är igång och information finns på hemsidan länkad 

till Svenska kennelklubbens sida.  

 

145.§. Colliebladets redaktion önskar köpa Dropbox, beslutas att tillstyrka önskan. 
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146.§. Beslutas att undersöka möjligheter till att avhålla medlemsmöte i Gävle den 23 mars, 

inskrivningstid 10.00–11.00 med start 11.00. det har inkommit 13 motioner, dessa ska 

avhandlas nästa möte. 

 

147.§.  SBK har översänt reviderat RAS till SKK, kommer att behandlas på nästa AK 

 

 

148.§.  Beslutas att teckna sponsoravtal med Agria. Styrelsen ger ordförande Bengt-Åke i 

uppdrag att teckna med avtalet. 

 

 

149.§. Bordlagda frågor:  

Går igenom att göra listan och konstaterar att det inte inkommit något intresse för att starta 

någon korthårskommitté. Ingen mer åtgärd kommer att göras. Ärendet avslutas. 

 

Utställningskommittén utökas med Helena Carlsson. 

Info om att SKK söker deltagare till årets Bragdhund.  

150.§. Föreslaget att vi kör dagarna med rullande schema, nästa gång måndag, sen tisdag, osv. 

Nästa möte inplaneras då den 19 november kl 19.00. 

Bengt-Åke avslutar mötet  

 

 

 

Protokollförare:  

   

 

……………………………..  

Angelita Nooni 

 

  

 

   

    

 

 

Justerare:  

  

 

………………………………….   

Marketta Mokko 

Ordföranden: 

 

 

……………………………… 

Bengt-Åke Bogren 

 


