
 
SPECIALKLUBBEN FÖR  PROTOKOLL Telefonmöte 200205 
BEARDED COLLIE  

  STYRELSEMÖTE FÖR SPECIALKLUBBEN FÖR BEARDED COLLIE  

Närvarande: Charlotte Laning Vrethammar, Leif Toftevall, Margareta Toftevall, Anna Leppäjoki, Madeleine 

Holmqvist, Charlott Sandberg, Sara Andersson 

Anmält förhinder: Liz Rundberg, Irena Fransson. 

§ 91 Mötets öppnande 

Ordförande Charlotte Laning Vrethammar hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

§ 92 Godkännande av dagordning 
 Dagordningen godkändes. 

§ 93 Val av justeringsperson 
 Till justeringsperson valdes Madeleine Holmqvist. 

§ 94 Godkännande av föregående mötesprotokoll 
Föregående protokoll från 191211 godkändes och lades sedan till handlingarna. 

§ 95 Redovisning av föregående åtgärdslista 
 Föregående åtgärdslista gicks igenom och lades sedan till handlingarna 

§ 96 Inkommande och utgående skrivelser 
 Inkommande skrivelser gicks igenom och lades till handlingarna.  

§ 97 AU-beslut 
Konfirmerar AU-beslut: Det är inte nödvändigt att köpa plakett för att få utmärkelser för allround-
bearded collie. Alla hundar med kvalificerande resultat blir upplästa på årsmötet och blir listade 
på hemsidan och i årskrönikan. 

§ 98 Årsmöte 2020 
Verksamhetsberättelser, verksamhetsplaner, resultat- och balansräkning samt budget gicks 

igenom inför kommande årsmöte. Inga motioner har kommit in. Lokal är bokad. Medlemmarna 



bjuds på fika i samband med årsmötet. 

§ 99 SBC 50 års jubileum 
Planeringen med evenemanget fortskrider.   

§ 100 Årets bearded collie 

Styrelsen beslutar att Old Smuggler’s Rocko Scirocco blir årets bearded collie. Motiveringen 

är att hunden jobbat för Missing People med sin ägare Reinhold Fransson. Rocko har bl a 

tidigare i höst efter två timmars letande i otillgänglig terräng hittat en man som varit 

försvunnen i tre veckor. Mannen låg i en bäck och var dessvärre död när han hittades. 

Sökteamet såg inte honom utan ville gå vidare. Rocco vägrade följa med och när de gav 

med sig och vände ledde han dem fram till den döde mannen.  

Charlotte Laning Vrethammar deltog inte i beslutet. 

§ 101  Övriga frågor 
 Inga övriga frågor. 
  
§ 102 Nästa möte 
 Konstituerande möte efter årsmötet. 

§ 103 Mötet avslutande 
 Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet. 
   

Vid protokollet 
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