
Protokoll: 14 

 Svenska Collieklubben 

 

Styrelsemöte 11 december 2018 kl 19.00 

Deltagare:  

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

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

180 §. Ordförande Bengt-Åke Bogren hälsar välkommen.  

181 Linda Pettersen väljs till justerare tillsammans med Ordföranden.  

182 § Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna. 

183 §. Bengt-Åke lämnar rapport om att det tillkommit tre nya utställningsdomare på 

collie, Lisa Molin, Per Lundström och Bengt-Åke Bogren.  

Inkommit önskemål om att öppna ett till LA i Umeåtrakten.  

Collieutredningen har utökats med en deltagare Christina Johansson, som ersätter 

Marianne Hansson. 

Styrelsen har fått väldigt mycket fin feedback för sitt arbete, det är kul att höra.  

184 §. Inga AU beslut. 

 

185.§. Kassörens rapport. Alla PLUSGIRO - konton är avslutade och fonderna hanteras genom 

swedbank men ligger kvar i Nordea stratega 10 resp 30. 

Speedledger går nu via Swedbank. 

Positivt att flera nya medlemmar har tillkommit. 

Styrelsen efterskänker fordran för Norra Svealand LA. Området har precis kommit igång och 

behöver sin lilla kassa. 

Förfrågan om att prenumerera på colliebladet har inkommit. Det är inte möjligt att prenumerera 

på colliebladet, det är en förmån för medlemmarna. Då personen som ställt frågan bor 

utomlands, så behöver styrelsen fundera över om den möjligheten ska erbjudas personer som 

bor utanför Sverige. 

 

186.§. SCK har den 27 november skickat skrivelse till både SBK och SKK:s tävlingskommittéer 

gällande vår syn på tävlingsförbud som meddelats en hund av vår ras.  

 

187.§ Inkomna skrivelser 

a. Lise-Lotte Häger har varit i kontakt med kroppsvallarna. 

b. SBK:s protokoll och SKK:s protokoll har inkommit. 

c. Införandet av arbetsmerit för bruksraser 2020. Vi behöver diskutera vilken arbetsmerit som 

ska gälla för collie.  
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d. SBK info har inkommit 

e. Regelrevidering Konferens den 9–10 februari, Angelita och Jerker åker. 

f. inkommit skrivelse från schäferhundklubben med önskan om hjälp att stödja prioriteringen 

vid lottning på tävlingar. 

 

g. Skrivelse till SBK har gjorts tillsammans med Rottweilerklubben, flera av de övriga 

rasklubbarna är med att skicka in skrivelsen gällande SBK:s hantering avseende utförandet av 

arbetsmerit. Rasklubbarna har också fått i uppdrag att ge förslag på valbara personer till SBK:s 

valberedning. 

 

188 §. Inkommit anmälningar till LA konferensen den 9–10 februari. Norra LA har meddelat 

att de inte kommer, vilket är synd då de står på tur för SM, kontakt tas med dem kanske någon 

kan komma som representant även om det inte blir någon från styrelsen. 

 

189 §. Lena har pratat Katja. Hon har inte haft möjlighet att köra MI listor och hon kan inte 

säga exakt när hon har kan göra detta. Vi får helt avvakta. 

 

190 §. Inkomna Motioner: Antal 13 stycken 

Styrelsen har gått igenom samtliga inkomna motioner och skrivit yttrande till var och 

en. Motioner och yttrande kommer läggas ut i god tid tillsammans med övriga 

årsmöteshandlingarna. 

 

 

191 §. Årsmötet är inbokat i Folkets Hus i Gävle den 23 mars kl 10.00 och ska vara färdigt 

senast 15.00. Att göra: 

a. Verksamhetsberättelse och verksamhetsplan påbörjas. 

 

192 §. Rapporter:  

a.  Collie Konferensen blev mycket lyckad och har fått en mycket fin feedback. 

Det var väldigt intressant att lyssna på föredragshållare och att träffas med andra 

colliefolk och utbyta tankar. 

b. Stockholms Hundmässa: Inkommit synpunkter på att vår monter behöver 

fräschas upp och att styrelsen tar fram material att ha in montern. Montrarna på 

My Dog och Stockholms Hundmässa ska vara så lika som möjligt.  

c. Projekt Mental Sund Collie har haft ett kortare möte och har getts i uppdrag att 

sätta igång arbetet. De behöver få fram tidigare arbetsmaterial och i första han 

arbeta med det årsmötet gav dem i uppdrag. 

d. Konstateras att colliebladet är på gång och att vi i dagsläget kommer låta 

framtagande av en colliebroschyr vara vilande. 

e. Vi fortsätter prata omkring RAS. Det är ingen omskrivning utan justering av 

felaktigheter som färgparning sobel/merle som är möjligt, och med tillägg för 

kroppsvallning men framför allt innehållet i RAS som berör GDPR måste 

justeras då det annars finns risk för stämning. 

f. Inga bordlagda ärenden. 

g. Inget på ”Att göra listan”   
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193 §. Övriga frågor: 

Bengt-Åke tar kontakt med revisorssuppleanterna för att höra vem som ersätter Birgitta 

Åhman. 

Frågan om när senaste domarkonferensen var, bordläggs. 

 

Överblivna collieblad ska med till My Dog. 

 

Inkomna frågor från medlemmar gällande en ny sida gällande collie. Frågorna handlar 

om att man undrar om detta är på uppdrag av styrelsen, med anledning som hänvisar till 

SCK och SBK. Beslutar att meddela svar officiellt på Facebook om att Collieklubben 

har en hemsida och en Facebook sida, inga andra sidor hanteras av collieklubben. 

 

194 §. Nästa möte inbokas 17 december kl. 19.00 

Med tanke på regelrevideringskonferensen kan det vara lämpligt att ett extra möte 

behövs. 

 

195 §. Bengt-Åke tacka och avslutar kvällens möte. 

 

Protokollförare:  

   

……………………………..  

Angelita Nooni 

 

Justerare: 

 

……………………………… 

Linda Pettersen 

Ordföranden: 

 

……………………………… 

Bengt-Åke Bogren 

 

 

  

 

   

 

 


