
SVENSKA COLLIEKLUBBEN 
 
 
Protokoll fört vid styrelsemöte nr 7/2008 (telefonmöte 080130) 
 
 
§ 96 Mötets öppnande 
 Ordförande Anna Wahlström öppnade mötet. 
 
§ 97 Godkännande av dagordning 
 Dagordningen godkändes med prioritering av årsmöteshandlingarna. 
  
§ 98 Ekonomi och bokslut 

Ekonomin gicks igenom tillsammans med bokslutet. Ekonomin är fortsatt 
mycket god. Bokslutet fastställdes. 

 
§ 99 Verksamhetsberättelse för år 2007 
 VB gicks igenom, vissa ändringar gjordes och därefter godkändes VB av mötet. 
 
§ 100 Verksamhetsplan 2008 och inriktning 2009  
 VP 2008 och inriktning 2009 fastställdes. 
 
§ 101 Förslag till budget för 2008 
 Budgeten för 2008 fastställdes.  
 
§ 102 Behandling av inkomna motioner 
 Upplands LO motion - styrelsen föreslår avslag. 
 Kirsten Wretstrand motion – styrelsen föreslår att motionen tillstyrks. 
 
§ 103 Årsmötet 2008 

Styrelsemöte på fredag kväll 29/2. Konstituerande styrelsemöte efter årsmötet. 
Margaretha Carlsson och Anna Wahlström tillfrågar mötesordförande till 
årsmötet. 

 
§ 104  Föregående protokoll (6/2007) 
 Bordlades till nästa möte. 
 
§ 105 Inkommande och utgående skrivelser 
 Bordlades till nästa möte. 
 
§ 106 Beslut fattade på styrelselistan 
 Bordlades till nästa möte. 
 
§ 107 Jubileum och Collie-SM 2008  
 Kuvertavgift för jubileumsmiddagen fastställdes till 350 kronor. 
 
§ 108 Pågående ärenden 
 Hela punkten bordlades till nästa möte. 

- Raskompendium  
- Ökat medlemsantal   



- Hälsoregisteret   
- Hedersmärken  
- SM-regler  
- Vallhundsgruppen  

 
§ 109 Collielägret   

Bordlades till nästa möte. 
 
§ 110 LO-konferensen 
 Kydingeholm är bokat för konferensen 27-28/9-2008. 
 
§ 111 Rapporter   

Bordlades till nästa möte. 
 
§ 112 Övriga frågor 

Exteriörbeskrivarprotokoll 
Protokollet har diskuterats på ett telefonmöte med beskrivarna. Margaretha 
Carlsson sammanställer och skickar in till  SBK. 
Förtjänsttecken 
Västra LO har ansökt om förtjänsttecken för 4 personer. Samtliga tillstyrks. 
Anneli Johansson får i uppdrag att skicka in till SBK. 
RAS-RUS konferens 
Anneli Johansson får i uppdrag att för SCK´s räkning anmäla en person. Namnet 
på denna återkommer vi med efter årsmötet 1/3-2008. 

 
§ 113 Nästa möte 
 Nästa möte som är ett telefonmöte är 12/2-2008. Klockan 19.00.  
 
§ 114 Mötets avslutande 
 Ordförande Anna Wahlström tackade för visat intresse och avslutade mötet. 
 
 
 
 
 
 
Vid protokollet   Ordförande 
 
 
 
 
 
 
Monica Johansson   Anna Wahlström 


