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Minnesanteckningar förberedande möte via Zoom den 13 mars 
 
Lördagen den 13 mars hölls den första delen av Svenska Collieklubbens digitala årsmöte 
2021 – det förberedande mötet.  
 
Mötet leddes av Ove Johansson och Fredrik Bruno från SKKs Föreningskommitté och bestod 
av en genomgång av möteshandlingarna inför det beslutande mötet som genomförs 19-21 
mars. Vid detta förberedande möte fanns möjlighet för deltagarna att inkomma med 
yrkanden och/eller förslag till val vid beslutsmötet.  Mötet genomfördes enligt nedan 
dagordning. 
Vid mötet deltog som mest 66 personer. Som justerare till VoteIT mötet utsågs Jan Klerung 
och Wanda Forsberg 
 

 
Introduktion 

Allmän information om det aktuella mötet och presentation av moderatorn Ove 
Johansson. 

 
Föregående verksamhetsår 

Verksamhetsberättelsen i sin helhet finns utlagd på hemsidan. Styrelsen valde därför 
att presenterar verksamhetsberättelse i form av en power-point-presentation där man 
highlightade vissa punkter. Mötet informerades även om att styrelsen har införskaffat 
en ny lösning för digital arkivering (reduca.se). 
Då årsmötet för 2020 först hölls i månadsskiftet juni/juli och enbart var ett förenklat 
möte, så har styrelsen i utgått ifrån målen från årsmötet i mars 2019 under hela 2020.  
Ingen hade några synpunkter eller invändningar på Verksamhetsberättelsen. 
 
Kirsten Wretstrand föredrog både balans- och resultatrapporter för både SCK och 
Hollströms fond. SCK har en solid ekonomi och gör en vinst på 54 768,17 kr för 2020.  
 
Punkten avslutades med att revisor Lisa Samuelsson läste upp revisionsberättelsen för 
Svenska Collieklubben 2020 samt för Hollströms fond 2020. 

 
Planering av kommande verksamhetsår 

Punkten startade med redovisning av budgeten för 2021 och med inriktning för 2022. 
Det är svårt att veta hur stor andel av de planerade aktiviteterna som kommer att 
kunna genomföras.  
Styrelsen har satsar på utbildning av 2 nya exteriörbeskrivare, en utbildning som till 
stor del sker digitalt. 



Det framgick att exteriörbeskrivningar kan hållas om råd från Fohm följs, dvs. max 8 
personer får mötas utomhus. Härefter fördes en livlig diskussion av vikten att domare 
får en utvidgad exteriördomarutbildning då vi inte kan ha egna beskrivare i varje LA. 
Den största utgiftsposten är Colliebladet. Över åren har man funderat på en digital 
tidning men för många medlemmar önskar att få en tidning hem och då vi som klubb 
både har råd samt har en redaktion, så fortsätter vi med ett Collieblad i 
pappersformat.  
 
Här kom en del frågor och synpunkter från deltagare på mötet om önskemål om fler 
aktiviteter och speciellt mer vallning och NHAT. Styrelsen förtydligade också att 
aktiviteter främst anordnas i LA, och inte av den centrala styrelsen, därav att styrelsen 
inte har budgeterat specifikt för aktiviteter.   
 
Medlemsavgift 
Styrelsen föreslår att Medlemsavgifterna ska vara oförändrade om inte SBK höjer den 
centrala avgiften, då behöver SCK höja lika mycket. 
 
Planering av verksamhetsplan och -mål handlar om hur styrelsen ska prioritera sitt 
arbete. Därefter är det styrelsens sak att hitta strategier och aktiviteter som gör att 
målen kan uppnås.  
SCK har ett pågående samarbete med SBK kring CS beslut gällande hälsoprogram. Vi 
har även ett samarbete med RAS (Alla rasklubbar inom SBK) samt med utskottet avel 
och hälsa som framåt tittar på nya forum för avelsfrågor. 
En ny informationskommittée ska fortsätta arbetet med att lansera och bygga upp 
ytterligare en Facebook-sida som ska vara till för att kunna ställa frågor. 
 
Ett ständigt arbete finns för att utbilda funktionärer.  
Ett nytt mål är att utveckla digitala mötesformer mot olika målgrupper inom klubben. 
Ett övergripande viktigt mål för SCK ska vara att arbeta för ökad samsyn och 
förståelse. 

 
Val  

Sammankallande i valberedningen Jenny Jonsson förklarade hur man arbetat och hur 
man har sökt kandidater. Kandidaterna presenterades digitalt. Övriga nomineringar 
presenterades i lista. Framkom önskemål att tillfoga hur många år nominerade 
kandidater varit medlem i Svenska Collieklubben. Styrelsen kommer att uppdatera 
dokumentet Val med dessa uppgifter och sedan uppdatera hemsidan samtidigt som 
dessa anteckningar läggs ut. 
 

Motioner 
Motion 1: Stadgeändring beträffande val till styrelsen som då ska ha haft ett obrutet 
medlemskap sedan föregående årsmöte. Det gagnar varken den enskilde personen, 
styrelsen eller medlemmarna att personer väljs in utan kunskap om SCK. 
 
Styrelsen har lämnat yttrande samt yrkar för bifall. 
 
På mötet framkom ett yrkande för avslag på motionen, då demokratiaspekten kunde 
ifrågasättas, enligt personen som lämnade sitt yrkande. Det framkom fler synpunkter 



på mötet av andra som inte ansåg att det var något problem då det bara handlar om 
ett år, som man måste ha varit medlem i klubben.  
 
Motion 2: Ordning och reda på årsmötesbeslut 
Beslut fattade på årsmöten eller medlemsmöten gäller tills annat beslut har fattats på 
ett nytt årsmöte/medlemsmöte. Vissa beslut kan vara fattade för många år sedan, och 
det är inte säkert att sittande styrelse har kunskap om det. Att föra register är därför 
en mycket bra idé. 
 
Styrelsen yrkar för bifall. 
 
 

 
Det officiella mötet avslutades och efterföljdes av prisutdelning. Redovisning av pristagarna 
har redan skett både på hemsidan samt Facebook, och kommer även att vara med i nästa 
Collieblad. 
 
 
 
Annika Lekman och Helen Eimar, för styrelsen SCK 
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