
Protokoll: 16 

 Svenska Collieklubben 

 

Styrelsemöte 16 januari 2019 kl 19.00 

Deltagare:  

Bengt-Åke Bogren, Angelita Nooni Christina Johansson, Lena Ögren, Linda Pettersen, 

Mia Hansson, Jerker Sundling, Lise-Lotte Häger och Marketta Mokko 

205 §. Ordförande Bengt-Åke Bogren hälsar välkommen. 

206 §. Christina Johansson väljs till justerare tillsammans med Ordföranden.  

207 §  Går igenom protokoll som behöver en viss justering. 

208 §. Ordföranden redovisar inkommen post och inkomna mejl samt annan 

information. 

a. Inkommit mejl från Eva Engwall, styrelsen svarar. 

b. Inkommit mejl från Evama Törnwall. Angelita ges i uppdrag att svara Evama. 

c. Information från Dialogmöte 

 

209 §. Samordning för träffen den 27 januari. 

 

210.§. Ekonomisk rapport från kassören 

a. Hollströms fondredovisning klar. Avkastning är upplagd så att 90% går till SCK och 

10 % återförs till fonden. 

Ordförande och Sekreterare godkänner bokslutet. Detta överlämnas undertecknat till 

revisorerna. 

b. Det preliminära resultatet ser bra ut. Medlemsintäkterna har ökat. Det som ligger 

minus är kostnad för styrelsearbetet som vi redan visste från början av verksamhetsåret. 

c. Medlemsutvecklingen visar på en ökning av medlemmar med ca 40 medlemmar vi är 

nu 733 medlemmar fram till årsskiftet 2018/2019. 

d. Agria har sponsrat SCK med 8440 kr. Utav dessa ska 40% 3376 kr fördelas på SCK:s 

SM. Beslutade att hälften tillfaller Västra LA som arrangerat SM resterande 50% går till 

SM utställningen. 

 

211.§. Inkommen skrivelse  

a. SKK/ Avseende revidering av agilityregler. Svar ska vara inne senast 1 mars 2019. 

Marketta tar hand om detta och återkopplar. 

b. Går igenom rasklubbens arbete inför kommande årsmöte. 
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c. Inkommit förslag på vandringspris. Angelita undersöker möjligheterna till att ordna 

detta redan inför kommande årsmöte. 

 

212.§ Det är få anmälningar och intresse omkring den inplanerade LA konferensen. 

Styrelsen beslutar att avvakta konferensen till hösten 2019. 

a. Alla LA områden har inte inkommit med deras verksamhetsplan och ekonomiska 

redovisningar. 

 

213 §. Arbetet med verksamhetsberättelse 2018 samt verksamhetsplan 2019 pågår. 

 

214 §. Ansökan om tre stycken SBK förtjänsttecken i guld är gjorda för Alf Oskarsson, 

Lisbeth Hägg och Christina Johansson. 

 

215 §. Går igenom synpunkter inför kommande träff i Stockholm. 

 

216 §.  

a. Rapporter från Stockholms Hundmässa och My Dog. Lite nytt material behövs till 

montrarna. 

b. Colliebladet flyter på, även om det inte inkommit lika mycket material denna gång 

som innan jul. Sista dag för manusstopp är 1 februari. 

 

217 §.  Att göra lista: 

a. går igenom den mentala rasprofilen.  

b. Inkommit brev från medlem med påpekande om att uppdatera text på hemsidan till 

aktuell gällande text. 

c. Inkommit förfrågan från SBK gällande önskan från en domare som önskar utöka sitt 

rasregister med vår ras, collie. Angelita svarar SBK. 

d. Beslutades att  årssammanställning och statistik för 2018 sammanställt av 

statistikansvarig Anita Braxenholm publiceras på hemsidan. 

 

218 §. Inga bordlagda ärenden 

 

219 §. Inga övriga frågor. 

 

220 §. Nästa möte. 

 

221 §. Bengt-Åke avslutar kvällens möte. 

 

 

 

 

Övriga frågor  

 

Nästa möte 21 februari kl 19.00 
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Bengt-Åke tackar och avslutar kvällens möte.

Protokollförare:  

   

……………………………..  

Angelita Nooni 

Justerare: 

 

……………………………… 

Christina Johansson 

Ordförande: 

 

……………………………… 

Bengt-Åke Bogren 

 

 

  

 

   

 

 


