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Protokoll nr (7) fört vid styrelsemöte i Svenska Collieklubben, 2014-08-21 
 
Plats: Telefonmöte kl.19.00. 
 
Närvarande:    
Alf Oskarson                Ordförande  
Jan Klerung                     Vice ordförande  
Kirsten Wretstrand          Sekreterare 
Stellan Tjernström           Kassör 
Anders Svensson             Ledamot  
Håkan Dahlbom               Ledamot  
 
Meddelat förhinder: 
Angelica Eklund              Ledamot 
Ulla Berg-Persson            Suppleant 
Anja Gramner                  Suppleant 
 
 
§71 Mötets öppnande 
Ordförande Alf Oskarson hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 
 
§72 Godkännande av dagordningen 
Mötet godkände dagordningen. 
 
§73 Val av Justeringsman 
Kirsten Wretstrand utsågs till Justeringsman. 
 
§74 Föregående protokoll  
Protokoll 5 och 6 2014 justerades och lades till handlingarna. 
 
§75 Genomgång av att göra lista, postlista och styrelselista: 
Att göra listan: Kirsten gick igenom listorna 
Nya uppdrag:  
Regelrevidering; Kirsten arbetar på förslaget bruks, lydnad & rallylydnad. 
Ansvariga för regelrevidering: bruks är det Kirsten Wretstrand och lydnad är det Alf Oskarsson. 
Diskussionsmöte; Enligt underlaget ska det vara med en beskrivare eller en testledare med på 
diskussionsmötena. 
Raskompendium: Alf har fått i uppdrag att höra med danska collieklubben om de ger tillstånd till att vi 
kan lägga ut raskompendiet på SBK:s hemsida tillsammans med de andra rasklubbarnas 
raskompendium. 
 
§76 Kommittéer och projekt 
Rapporter från: 
LA: Jan och Alf 
En hel del utskick har gjorts och aktuellt nu blir att hitta en plats för kommande LA-konferens.  
Beslutades att skicka ut förfrågan till LA om vilket innehåll de önskar på sck:s facebooksida.  
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Vallning: ingen rapport (Angelica) 
 
Utställning: Kirsten 
Ansökningar för utställningar 2015 är skickade till LA. 
Anmälan om utställningar 2017 skall vara Meta tillhanda den 25 augusti, inkl. anmälan för Collie-SM. 
 
Hemsidan: Angelica 
Projektgruppen tittar vidare på detta under augusti. 
 
Facebook: Ingen rapport (Anja) 
 
Pris: Ulla 
Jobbar på för fullt att hitta något nytt HedersPris till kommande årsmöte. Tavlorna delades ut för sista 
gången 2014. 
 
LA-pärmen: Håkan 
Projektgruppen har haft sommaruppehåll men skall nu ta tag i det sista. 
 
Projekt mental sund collie: Kirsten 
Underlag för diskussionsmötena. Nya index kommer efter sommaren. 
Det kommer även ny statistik av MI. 
 
Avel och strategi: Alf 
Colliekonferens 2015skall arrangeras till hösten.  
Alf skall till nästa möte rapportera om status i ögonfrågan.  
 
Uppfödare: Håkan 
Tillgänglighet och information till uppfödare diskuterades på colliekonferensen. 
Kerstin Persson har gett ett förslag till att information till uppfödare ska finnas på en sida i 
colliebladet. 
 
Mental: Stellan 
Svar från SBK angående digital MH rapportering är skickade till LA. 
 
Vallning: ingen 
Angelica Eklund kollar upp Intresseföreningen Kroppsvallarnas arbete samt undersöker möjligheten 
att få till ett officiellt vallanlagsprov som Svenska Bearded Collieklubben har. 
 
§77 Colliebladet 
Vi beslutade att skicka några exemplar till Timrå BHK, då Alf har några extra exemplar kvar. 
Handboken på G. Redaktionen behöver så småningom lite förstärkning. 
 
§78 Annonser på FB 
Fortsatt utredning om vad man kan och inte kan föra på vår facebooksida/grupp behöver vi få. Får inte 
konkurrera med annonser i Colliebladet. Kanske någon sorts kombo? 
 
§79 Ekonomi 
Ekonomin är god. Stellan Tjärnström ordnar med databaserade ekonomi programmet 
www.unibas.se för alla LA from nästa år. 
Beslut togs om att den årliga avgiften på 1205 kr för alla LA tas centralt. 
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Stellan rapporterar att årets Collieklassics (det första) verkar ha gått runt ekonomiskt. Vi får rapport till 
nästa möte. 
 
§80 Collie SM 
Avvaktar ekonomin på årets SM. Stellan får sammanställa. Vi väntar på att alla fakturor skall ramla in 
och bli betalda samt att vi får en faktura/avräkning från Timrå BHK. 
 
Kommande SM: 
SM 2015; Piteå, arrangör är Norra LA och Piteå BK. 
Södra LA har erbjudit sig att arrangera rally och ev. inoff. Agility i slutet av maj då de har ansökt om 
officiell rallylydnadstävling 2015 på Osby BK. 
 
SM 2016; Stockholm, arrangör Östra LA. Det arrangeras utställning och lydnad.  
 
SM 2017; Inget förslag.  
Det finns LA som funderar på saken men som behöver få OK från lokalklubb om brukset. 
 
§81 Regelrevidering bruks 
Kirstens utskick gicks igenom. Anders hade ett förslag som också diskuterades 
Styrelsen kollar upp ytterligare innan förslaget skickas till andra rasklubbar inom SBK. 
 
§82 Övriga frågor 
Till IPO-VM rasparad 2stycken långhåriga collies klara. Kirsten förmedlar kontakt med 
Ingela Pettersson som håller i det för sck:s räkning. 
  
RAS/RUS-konferensen 7-8-9 november. 
Beslutade att både Alf och Anja skall åka. SCK betalar själv för en av dessa. 
 
Svar exteriöra avikelser; Kirsten lägger ut vårt svar som är skickat till utskottet för avel och 
hälsa på styrelselistan. Skall en annan version skickas in kan vi göra det till den 15 oktober.  
 
 
 
 
Vid protokollet Justerare Ordförande 
 
   
 
Håkan Dahlbom  Kirsten Wretstrand Alf Oskarson 
 
 


