
 
Svenska Collieklubben 

 
 
Protokoll fört vid styrelsemöte i Svenska Collieklubben, 2014-09-16 

Plats: Telefonmöte kl.19.00. 
 
Närvarande:    
Alf Oskarson                Ordförande  
Jan Klerung                     Vice ordförande  
Kirsten Wretstrand          Sekreterare, deltar från § 86 
Stellan Tjernström           Kassör 
Anders Svensson             Ledamot  
Håkan Dahlbom               Ledamot  
Angelica Eklund              Ledamot, deltar från § 87 
Ulla Berg-Persson            Suppleant 
Anja Gramner                  Suppleant 
 
 
§83 Mötets öppnande 
Ordförande Alf Oskarson hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. Mötet utser 
Anders Svensson att skriva protokollet i avvaktan på att Angelica Eklund kommer att delta i 
mötet.  
 
§84 Godkännande av dagordningen 
Mötet godkände dagordningen. 
 
§85 Val av justeringsman 
Håkan Dahlbom utsågs till att justera protokollet. 
 
§86 Föregående protokoll  
Protokoll 7/2014 justerades och lades till handlingarna. 
 
§87 Genomgång av att göra lista, postlista och styrelselista: 
Kirsten Wretstrand gick igenom listorna. 
Annonser på klubbens facebooksida/grupper. Beslut fattas att i nuläget ska eventuella 
förfrågningar om annonsering på dessa sidor istället hänvisas till Colliebladet. 
 
§88 Kommittéer och projekt 
LA 
Jan Klerung läste upp LA:s kommande aktiviteter. 
Fråga från LA: Klubbmedlemskap i STF. Detta ger rabatt på deras boenden. Vi avvaktar med 
beslut i denna fråga. Fråga Anita Braxenholm om hon vill bli ny ansvarig för Mellersta norra 
LA. 
 
Vallning 
Angelica Eklund har tagit kontakt med IKV och fått svar att vi måste vända oss till SBK för 
ansökan för officiellt vallanlagsprov. Angelica driver detta vidare. 



Angelica Eklund tar fram en lista med vallinstruktörer som tar emot Collies. Denna lista ska 
skickas ut till LA. 
 
Utställning 
Ansökta utställningar 2017: 6st. 
 
Hemsidan 
Projekt gruppen fortsätter sitt arbete. 
 
Facebook 
Se §87 
 
Pris 
Deras arbete fortgår. 
 
LA-pärmen 
Arbetet med LA-pärmen har ej kommit igång. 
 
Projekt mentalt sund Collie 
Listorna är beställda från SLU. 
Nästa steg är att ta fram en ny mental tidning men vi vill ha input från LA:s diskussions 
möten innan. 
Det upplevs väldigt tyst från SCK om mentalindex. Projektgruppen kan komma ut och 
informera i LA. Ska projektet ta kostnaden? Kirsten Wretstrand kollar upp detta.  
 
Avel  
Svarat på inkomna frågor. 
 
Uppfödare 
Ingen info. 
 
Mental 
Samlat in material från LA om digitalrapportering av MH. 
 
 
§89 Kommande Collie SM 
SM 2015 blir i Piteå. Norra LA arrangerar utställning, bruks & lydnad. Agility och 
Rallylydnad hålls på Osby BK den 30-31 maj, arrangör Södra LA.  
SM 2016 hålls på Mälarö BK. Det kommer att arrangeras utställning och lydnadsprov. Vi får 
söka efter någon som kan tänka sig att arrangera agility, rallylydnad och bruks. 
SM 2017: Västerås BK har uttryckt intresse för att arrangera bruks, SCK tar utställning, Södra 
Svealand LA tar Rally, agility & lydnad. 
 
§90 Colliebladet 
Ingen rapport. 
Erica Svensson tar över att skriva i CB om korade/champion hundar. Vi minskar ner 
informationen till bild, namn, härstamning och poäng från MT. 
 
§91 Ekonomi 
Nytt bokföringsprogram: Unibas. Det har uppkommit frågor om detta program från Sydöstra 
LA. Stellan Tjärnström svarar på dessa frågor. 



Stellan Tjärnström ordnar en gemensam kontoplan.  
Sammanställning av årets Collie SM & Collie Classic Camp färdigställs tills nästa möte. 
 
§92 Regelrevideringarna 
Bruks 
Kirsten Wretstrand har tagit fram ett förslag och lämnat ett utkast till dom andra rasklubbarna. 
SBK skickar ut en sammanställning 3v innan konferensen. 
 
Lydnad 
Alf Oskarson har skickat runt frågan på styrelselistan. Lydnadsreglerna börjar formas så att 
dom liknar FCI reglerna. 
 
Övriga 
Agility: Angelica Eklund kollar av med våra agility aktiva medlemmar. 
Rallylydnad: Anja Gramner har fått svar från Marie Louise Muhr. Vi får be henne utveckla 
svaret bättre. 
Utställning: Enkät angående detta finns ute från Framtidsgruppen på SKK, och 
regelrevideringen från SKK är på gång. 
 
§93 Övriga frågor 
Anmälda till konferenser. 
RAS/RUS: Alf Oskarson & Anja Gramner. 
Regelrevidering lydnad: Alf Oskarson. 
Regelrevidering bruks: Kirsten Wretstrand. 
 
Annat. 
Arrangera en Collie Classic 2015? Målet att arrangera det i samband med agilitytävlingen i 
Osby 30-31 maj 2015. Angelica Eklund återkommer med mer information. 
 
§94 Kommande möten 
18 oktober i Jönköping, kl. 10-ca 17 
23 november kl. 19.00 
17 december kl. 19.00 
 
§95 Mötets avslutande 
Ordförande Alf Oskarson tackade för visat intresse och avslutade mötet. 
 
 
  
 
 
 
 
Vid protokollet Justerare Ordförande 
 
  
 
Håkan Dahlbom  Håkan Dahlbom Alf Oskarson 
 
 


