
 
 

 
Svenska Collieklubben 

 
 
Protokoll fört vid styrelsemöte i Svenska Collieklubben, 2014-10-18 

Plats: Jönköping, kl 10.00. 
 
Närvarande:    
Alf Oskarson                Ordförande  
Jan Klerung                     Vice ordförande  
Kirsten Wretstrand          Sekreterare 
Stellan Tjernström           Kassör 
Håkan Dahlbom               Ledamot  
Angelica Eklund              Ledamot,  
Ulla Berg-Persson            Suppleant 
 
Frånvarande: 
Anja Gramner                  Suppleant 
Anders Svensson             Ledamot  
 
§96 Mötets öppnande 
Ordförande Alf Oskarson hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. mötet.  
 
§97 Godkännande av dagordningen 
Mötet godkände dagordningen. 
 
§98 Val av justeringsman 
Stellan Tjärnström utsågs till att justera protokollet. 
 
§99 Föregående protokoll  
Protokoll 8/2014 justerades och lades till handlingarna. 
 
§100 Genomgång av att göra lista, postlista och styrelselista: 
Beslut att endast beslut från postlista & styrelselistan antecknas på protokollet. 
Postlista: 
709, skicka informationen vidare till LA. 
711, skicka informationen vidare till LA. 
712, publicera denna (hela eller delar) info & eventuellt delge informationen på 
colliekonferensen. 
714, Kerstin Widmark åker för SCK:s räkning och eventuellt ta upp detta på konferens. 
715, Marianne Hansson åker för SCK:s räkning. 
719, lägga ut dessa minnesanteckningar? 
 
Beslut tagna på styrelselistan: 
Förfrågan från Casino om reklamplats. Vi har tackat nej.  
 
 
 



 
 

 
 
§101 Kommittéer och projekt 
LA 
LA-konferens: 7-8 eller 21-22 februari. Fråga LA om datum. Plats: eventuellt Gimo. 
Inbjudna: hela styrelsen och LA och eventuellt kommittéerna.  
Förslag på upplägg: Föreningsteknik med extern föreläsning och etik & moral samt redovisa 
gruppdiskussionerna som har genomförts i LA. Fråga LA om förslag på upplägg. 
Inbjudan skall till Handboken som ges ut i december. 
 
Jan Klerung mejlar till LA lista och tar in information om aktiviteter som planeras och som är 
genomförda. Han skickar vidare in infon till Colliebladet och lägger upp det på nuvarande 
hemsida. 
 
Frågor från LA angående LA pärmen: 
Logotyp: Johan Nilsson om "skiljbar från annan text. 
Arbetskommittémöte: Det finns inga krav att spara protokoll. 
Årsavslut: sista november. 
Val av arbetskommitté: det finns inga mandatperioder för dessa. 
Konstituerande möte för arbetskommitté: finns inte. 
Inventarieförteckning: kassören tar bort denna. 
Förtjänsttecken mm: styrelsen informera varje år om detta. 
SM fliken: det ska ligga kvar i LA pärmen. 
Tävlingar & Prov: Lägga in SM under fliken. 
 
Vallning 
Officiellt vallningsprov för Collie? Ta kontakt med rasklubbarna. beslut i styrelse. 
Angelica jobbar visa med listan, tar även kontakt med LA. 
 
Utställning 
Vi har en enkät som skall besvaras och vi ber Meta Carlsson, Ulla Bergh-Persson, Kirsten 
Wretstrand & Håkan Dahlbom att svara på denna. 
 
Beslut om ansökta utställningar 2017: 
Lördag 30/4, Jönköping, arrangör SCK Styrelse genom Angelita Nooni (JKP BK 1 maj) 
Söndag 20/5, Olofström, arrangör Södra LA (SKK Hässleholm lördag) 
Fredag 14/7, Piteå, arrangör Norra LA (SKK Piteå lördag) 
Söndag 30/7, Västerås, arrangör SCK Styrelse COLLIE SM (SKK Ransäter lördag) 
Lördag 10/9, Gimo, arrangör Norra Sveland LA (SKK Gimo söndag) 
Godkända. 
 
Hemsidan 
Arbetet med den nya hemsidan är påbörjad. Angelica Eklund behöver hjälp med 
korrekturläsning och förslag på nya texter. 
 
Facebook 
Ingen information. 
 
Pris 
Priskommittén har lite frågor till detta styrelsemöte: 



 
 

De HP som delas ut på årsmötet (tidigare 7st tavlor) behöver införskaffas nya 
priser till. Vad får dessa kosta? Vårt svar: ca 500kr per pris. 
 
Har styrelsen önskemål om vad det ska vara för pris, eller har vi "fria 
händer"?  Vårt svar: ni har "fria händer". 
 
Bör vi även instifta pris i den växande sporten Freestyle?  
Vårt svar: vi avvaktar med det. 
 
Det ska finnas en e-postgrupp för priskommittén: pris@svenskacollieklubben.se 
Vi har skickat testmeddelande till den adressen, men ingen av oss i kommittén 
får detta meddelande. Det är nu ordnat. 
 
Projekt mentalt sund Collie 
Angående projektet så försöker vi få till ett möte med Per Arvelius och Katja Nilsson i 
januari. Dels för att redovisa från diskussionsmötena och hur långt de har kommit i sin 
fördjupning av enkäten. 
  
Har kommit in frågor direkt till Per, tråkigt att man inte går den rätta vägen via projektet.  
Per svarar inte utan att kontakt oss. Nu ska vi svara och publicera det på hemsidan, som vi 
brukar göra, kommer även en liten blänkare och ytterligare ett förtydligande i 
mentaltidningen, de här frågorna har varit uppe tidigare, men vi tar dem igen. 
 
Uppfödarkommittén  
Uppfödarträff: 14-15 mars, tas tillsammans med årsmötet. Upplägg tar får kommittén 
bestämma över. Önskemål är att öka utbytet med avelsamordning.  
 
Avelsamordning 
Colliekonferensen: 10-11 oktober, inbjudan ska till Handboken. Kommittén får fram förslag 
på ort och upplägg samt pris (kostnad/deltagare). 
Kommittén har besvarar på frågor från medlemmarna. 
Önskemål är att öka utbytet med uppfödarkommittén.. 
 
Mental 
Rapport från diskussions mötena från LA (mh, figgar mm) men det saknas fortfarande från 
vissa. Fråga LA om behov finns att  hjälpa till att arrangera uppfödar MH. 
 
§102 Årsmöte 2015 
Årsmötet ska hållas den 15 mars, KL 10.00. Förslag på ort Örebro-Västerås. Ort & lämplig 
lokal ska bestämmas nästa möte. 
Alf Oskarsson föreslår en mötesordförande och ger det till valberedningen. 
Vi har inte hört något från valberedningen än. Vi har bjudit in dem till dagens möte. 
 
§103 Colliebladet 
Redaktionen påminna alla som avser att skriva ihop något till Handboken. 
Redaktionen vill veta OM och i så fall hur mycket det blir och om VAD. 
HANDBOKEN SKICKAS TILL TRYCK MÅNDAG 1 DECEMBER!! 
Annonser bokas nu fram till 15 oktober.  
Korad/Champion kan anmälas tom 31 oktober och där MÅSTE anmälan ske på blankett som 



 
 

postas till Kirsten Wretstrand.  
Arbetsmeriter kan anmälas tom 15 november. Alla officiella tävlingsmeriter MED BILD. 
Även kommittéer ombedes att lämna in material. 
 
Nästa år: 
15 april 
25 juni 
25 augusti 
15 december 
 
§104 Ekonomi 
Stellan Tjärnström rapporterar att SCK har en god ekonomi.  
Det har framkommit att det är lite rörigt bland olika konton (plusgiro/sparkonto), Stellan 
Tjärnström tar och kollar upp detta och eventuellt avslutar konton som inte används. 
Det är snart dags att upprätta en budget, tas upp på nästa möte. 
Förslag: erbjuda gratis fika på årsmötet. 
Fler förmåner beslutas på nästa möte. 
 
§105 Collie SM 
Läge 2015, inget nytt har framkommit. 
2017, 28-29-30/7 Västerås. 
 
§106 Konferenser och seminarier 
Genomgång av deltagande 
22 november –  SLU, Marianne Hansson 
7-9 november –  RAS/RUS, Alf Oskarsson & Anja Gramner 
14-15 november –  Regelrevidering, Kirsten Wretstrand & Alf Oskarsson 
30/1-1/2 2015 –  Organisations- och utbildningskonferens. Alf Oskarsson och ev.   
   Angelica Eklund 
 
§107 Övriga frågor 
Diskussionsmötena i LA – en sammanställning efterfrågas. Jan Klerung fixar en enkät som 
gör det lättare att läsa av svaren. Behöver vi komplettera med hur de skall svara oss till vår 
sammanställning? 
 
Svar på Angelitas Nooni fråga: Styrelsen vill arbeta visionen är att så många uppfödare ska 
vilja ansluta sig till SCK. Samt öka samarbetet mellan uppfödarkommittén & avelsamordning. 
 
Kirsten Wretstrand har fått lista på uppfödare & valpköpare 2013 och Jan Klerung kommer att 
skicka ut information till valpköpare 2013 om röntgen och MH.  
 
Jan Klerung och Kirsten Wretstrand gör även ett utskick till uppfödare med information från 
foldrarna plus diskussions möten.  
 
Ändra i foldern. Enligt förslag från Jan Klerung ska vi behålla medlemsavgift i foldrarna. 
 
§94 Kommande möten 
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 
 
  
 
Angelica Eklund  Stellan Tjärnström Alf Oskarson 
 
 
 


